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Вступ 

У сучасних умовах національні стратегії розвитку науки, технологій та 

інновацій (НТІ) поєднують наукову досконалість і розробку ключових 

технологій для підтримки конкурентоспроможності економік, а також 

вирішення суспільних викликів. При цьому, за даними Міністерства освіти і 

науки України (МОН України), традиційний підхід щодо визначення 

пріоритетних напрямів, на яких слід сконцентрувати наукові та технологічні 

зусилля, залишається центральним, особливо це стосується НТІ третьої 

промислової революції: цифровізація, зелене зростання, інновації в медицині, 

нові передові технології в промисловості (нанотехнології, біотехнологія, 

космічні технології тощо). 

Підхід, орієнтований на місію, все більше доповнює традиційний підхід. 

Уряди країн прагнуть досягти стійкого економічного зростання в контексті 

основних суспільних проблем і викликів, таких як зміна клімату, старіння 

населення, цифровізація тощо і виробляють відповідну місієорієнтовану 

політику. Цей підхід передбачає частковий відхід від традиційної підтримки 

національної конкурентоспроможності, зосередженої на промислових секторах 

та/або конкретних технологіях, та націленість на вирішення суспільних 

викликів. 

Зростаюча спрямованість на вирішення суспільних викликів у світі 

привела до посилення ролі досліджень та інновацій, які мають сприяти 

досягненню «Цілей сталого розвитку 2030» Організації Об’єднаних Націй, 

спонукати уряди виходити за межі ринкових невдач та системних збоїв для 

того, щоб керувати (а не піддаватися) технологічними переходами, які 

підтримують, а не долають суспільні виклики. 

Україна представлена у кількох міжнародних рейтингах, які оцінюють 

інноваційний потенціал, технологічну та інноваційну конкурентоспроможність. 

Найбільш авторитетними є Глобальний індекс інновацій (Global Innovation 

Index), Індекс інноваційного розвитку агентства Bloomberg (Bloomberg 

Innovation Index), Глобальний індекс конкурентоспроможності (Global 



Competitiveness Index), Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло 

(Innovation Union Scoreboard), Глобальний індекс конкурентоспроможності 

талантів (Global Talent Competitiveness Index). 

У 2019 році Україна втратила в рейтингу 4 позиції і посіла 47 місце, 

випередивши Грузію (48 місце). А, у групі країн за рівнем доходів нижче 

середнього Україна посіла 2 місце, поступившись В’єтнаму. Основою 

української інноваційної конкурентоспроможності є людський капітал і 

дослідження, а також знання й результати наукових досліджень. Їх ефективна 

реалізація і є головною конкурентною перевагою. Однак у 2019 році за 

підіндексом “Людський капітал і дослідження” Україна втратила ще 8 позицій і 

опинилася на 51 місці. Причиною цього стало скорочення витрат на освіту у 

відсотковому співвідношенні до внутрішнього валового продукту (ВВП) (22 

місце у 2017 році, 26 місце – 2018 році, 48 місце – 2019 році) та витрат на 

дослідження і розробки у відсотковому співвідношенні до ВВП (54 місце у 2017 

році, 62 місце у 2018 році, 67 місце у 2019 році). За підіндексом “Знання й 

результати наукових досліджень” Україна на високому 28-му місці в 

загальному рейтингу, втративши одну позицію порівняно з 2018 роком. Серед 

сильних сторін даного підіндексу варто виділити наступні показники: 

створення знань (17-е місце), співвідношення патентів за походженням до ВВП 

за паритетом купівельної спроможності (17-е місце), співвідношення корисних 

моделей за походженням до ВВП за паритетом купівельної спроможності (1-е 

місце), витрати на комп’ютерне програмне забезпечення у відсотках ВВП (19-е 

місце), експорт інформаційно-комунікаційних технологій і послуг у відсотках 

від загального обсягу торгівлі (11-е місце). 

Серед досягнень України – покращення позиції за такими показниками: 

індекс приваблювання талантів, ринкові та нормативні можливості на ринку 

праці, інституції, креативність, проникнення високих технологій та навички. 

Основним джерелом фінансування інновацій у 2019 році залишаються 

власні кошти підприємств – 87,7% загального обсягу фінансування інновації. 



При цьому кошти державного бюджету отримали 6 підприємств, загальний 

обсяг яких становив 556,5 млн грн (3,9%). 

Таким чином, з огляду на вищезазначене на сьогоднішній день в Україні 

існує велика потреба у розвитку інноваційних технологій, спрямованих на 

вдосконалення науки, технологій та інновацій з метою економічного зростання 

держави та поліпшення соціального забезпечення населення. 

 

 

Розділ І 

Актуальні питання щодо інноваційної діяльності та трансферу 

технологій в медсестринстві та впровадження медичних інноваційних 

технологій у закладах охорони здоров’я 

 

Підґрунтям підвищення медичної, соціальної та економічної ефективності 

функціювання системи охорони здоров’я є раціональне впровадження 

інноваційних технологій лікування, діагностики, профілактики та реабілітації 

захворювань, вдосконалення менеджменту та професійної підготовки медичних 

кадрів закладів охорони здоров’я. Інноваційні підходи відіграють вирішальну 

роль у поступальному розвитку будь-якого сектору економіки, у тому числі й 

сектору охорони здоров’я. Необхідність придбання і впровадження технологій 

для підтримки успішного розвитку країн підкреслює Організація Об’єднаних 

Націй, що особливо важливо для країн із перехідною економікою і низькими 

доходами на душу населення. Це повною мірою стосується й медичної галузі, 

тому що саме технологічні поліпшення дозволять забезпечити значні позитивні 

зрушення в розвитку вітчизняної медицини. Впровадження теоретичних знань 

та розроблених технологій у практичну охорону здоров’я стають вирішальними 

чинниками для поліпшення показників здоров’я населення та отримання 

максимальної користі для пацієнтів від сучасних досягнень медицини. 

 

 



 

1.1. Загальні питання інноваційної діяльності та трансферу технологій 

в медсестринстві 

Актуальність інноваційної діяльності та трансферу технологій в 

медсестринстві обумовлена важливістю реалізації інноваційної моделі розвитку 

України у сфері охорони здоров’я для оптимізації раціонального використання 

ресурсів та управління якістю надання медичної допомоги. 

Завданням інноваційної діяльності та трансферу технологій є розробка 

основних підходів щодо системного впровадження ефективних і безпечних для 

пацієнтів сучасних інноваційних технологій у практику закладів охорони 

здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, зокрема у практику 

медсестринства. 

Важливим підґрунтям реалізації інноваційних процесів є розробки 

комплексного підходу до трансферу технологій у діяльність закладів охорони 

здоров’я та оцінки ефективності практичних результатів інноваційних моделей, 

особливо в такому пріоритетному секторі охорони здоров’я, як первинна 

медико-санітарна допомога (ПМСД). Це обумовлено тим, що досягнення 

найбільш високих рівнів результативності, якості та доступності медичного 

забезпечення для населення значною мірою визначається саме функціюванням 

ПМСД, пріоритетний розвиток якої визначено однією з основних стратегій 

державної політики України у сфері охорони здоров’я та основою сучасної 

системи медичної допомоги. 

Співзвучною сучасним світовим тенденціям стала концепція 

Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір» на 2012-2020 

роки, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 

року №1164-р, на виконання Указу Президента України від 27.04.2011 року 

№504/2011 «Про затвердження Національного плану дій на 2011 рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Завдання 

програми спрямовано на реалізацію в Україні державної політики у сфері 



охорони здоров’я стосовно збереження та зміцнення здоров’я населення, 

профілактики неінфекційних захворювань, мінімізації чинників ризику 

захворювань та формування сприятливого для здоров’я середовища, створення 

системи охорони здоров’я, яка відповідає реальним потребам населення з 

організацією виконання спеціальних заходів щодо медичного забезпечення 

хворих за окремими найбільш значущими в соціально-економічному та медико-

демографічному плані класами хвороб і нозологічними формами, формування 

культури здоров’я, мотивації населення до здорового способу життя. 

Для того, щоб забезпечити здоров’я для всіх, системи охорони здоров’я 

повинні відповідати вимогам суспільства та зростаючим очікуванням щодо 

поліпшення їх роботи. Це передбачає істотну переорієнтацію і реформування 

нинішніх принципів функціювання систем охорони здоров’я в суспільстві: ці 

реформи становлять суть програм оновлення системи ПМСД, одним із 

ключових моментів яких є ефективна інноваційна політика. 

Поняття інновацій, як систематичних знань, націлених на виробництво 

продукту, послуг або на впровадження певного процесу в практику, 

представляє особливу цінність у медицині. Медична технологія – це будь-яке 

втручання з метою зміцнення здоров’я, профілактики, діагностики, лікування 

захворювання, реабілітації або довгострокового догляду, а також застосування 

вакцин, лікарських засобів, інструментів та обладнання, виконання медичних 

процедур, вдосконалення систем організації охорони здоров’я, в рамках яких 

захищається і підтримується здоров’я людини. 

Динаміка розвитку медицини, а саме інноваційних методів профілактики, 

діагностики та лікування, перевищує розвиток технологій у багатьох інших 

галузях, беручи до уваги її високу технологічність, тісний взаємозв’язок з 

наукою і вплив людського чинника в медицині. Вирішальним чинником для 

отримання кінцевого результату – користі від сучасних досягнень медицини 

для пацієнтів у вигляді поліпшення показників здоров’я – є перенесення 

теоретичних знань і навичок у практичну охорону здоров’я. Цей процес 

називають дифузією в практиці або трансляцією знань. Трансляція знань – це 



обмін, синтез і етично обґрунтоване застосування знань в рамках комплексних 

систем взаємодії між вченими і користувачами з метою прискорення отримання 

користі від науки. У медицині, трансляція знань спрямовується на поліпшення 

здоров’я населення, підвищення ефективності медичних послуг і продуктів та 

поліпшення системи охорони здоров’я. 

Іншим ефективним напрямком розвитку медичної галузі є передача знань 

та розроблених технологій, що вже використовуються, від одного виробника 

медичних послуг іншому. Даний процес у сучасній літературі описується як 

трансфер технологій. Трансфер технологій – це перенесення результатів 

фундаментальних і прикладних досліджень на рівень розробок, виробництва та 

комерціалізації нових і поліпшених продуктів, послуг або процесів, що 

становлять інтелектуальну цінність для захисту інтелектуального продукту 

дослідників. Під поняттям трансферу технологій частіше мають на увазі 

інноваційну ідею (продукт або процес), що не освоєна до цього часу в 

промисловому масштабі ніде у світі. 

Однак, з точки зору управління впровадженням інновації, важливішим є її 

територіальний масштаб, тому що для споживача інноваційної технології 

актуальна не абсолютність нововведення даної конкретної технології на 

світовому рівні, а її новизна в певному регіоні. Загалом, ці терміни позначають 

впровадження нових медичних технологій, нових методів профілактики, 

діагностики, лікування та реабілітації. 

Останніми роками в розвинених країнах світу спостерігається велике 

зростання кількості нормативних і програмних ініціатив із сприяння дифузії та 

трансферу медичних інноваційних технологій. Особлива увага приділяється не 

лише конкретним нормативним заходам для прискорення поширення технології 

та поглибленню зв’язків між розробниками та користувачами технології, а 

також створенню й підтримці допоміжних систем та інфраструктур для 

поширення технології. 

В Україні ця проблема вивчається з точки зору реалізації та оцінки 

ефективності інноваційних проектів у системі охорони здоров’я, правових 



аспектів інновацій, державної політики щодо соціальних інновацій у галузі 

охорони здоров’я, управління якістю вищої медичної освіти, гуманітарних, 

соціальних та економічних пріоритетів інноваційного розвитку. 

Варто зазначити, що сфера охорони здоров’я нашої країни знаходиться в 

епіцентрі масштабних змін як сфери законодавства, так й реалізації нагальних 

програм модернізації охорони здоров’я, серед яких розробка і впровадження 

медичних інновацій визначені одними з пріоритетних напрямів розвитку. 

Розробка і впровадження інноваційних технологій у галузі охорони 

здоров’я та медсестринства регламентовані рядом державних нормативних 

актів, у тому числі Законами України «Про внесення змін до Закону України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 09.09.2010 року 

№2519-VІ та «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 

08.09.2011 року №3715-V, Державною цільовою програмою «Створення в 

Україні інноваційної структури» на 2019-2023 роки, постановами Кабінету 

Міністрів України від 14.05.2008 року №447, постановами Кабінету Міністрів 

України від 07.09.2011 року №942 «Про затвердження переліку пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на 

період до 2015 року», від 12.03.2012 року №294 та від 17.05.2012 року №397, 

які забезпечили середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

загальнодержавного та галузевого рівнів на 2019-2023 роки. 

Разом із тим, сучасний динамічний розвиток медичної науки та поява 

нових медичних технологій зумовлюють виникнення ряду проблем щодо 

тактики вибору та подальшого впровадження найбільш оптимальних 

технологій з позицій клінічної, соціальної, економічної і етичної ефективності 

та безпеки їх застосування для пацієнтів. Функціювання сучасної системи 

охорони здоров’я України в умовах ринкових відносин та досить обмежених у 

закладах охорони здоров’я ПМСД наявних матеріальних, фінансових і 

кадрових ресурсів вимагає розробки заходів для зростання ефективності їх 

використання. 



У зв’язку з цим, виникають проблеми організаційно-економічного 

характеру, одними з яких є планування і управління процесами розробки та 

впровадження медичних інновацій, спрямованих на задоволення споживачів 

(пацієнтів) якістю нових технологій медичної допомоги та підвищення 

ефективності діяльності закладів охорони здоров’я. Безумовно, орієнтуючись 

на максимально оптимальні якісні кінцеві результати, увага при цьому повинна 

також акцентуватись на раціоналізацію використання наявних ресурсів. Якість 

має ставати метою управління даним процесом при розробці та впровадженні 

будь-якої нової медичної технології в рамках комплексного інтегрованого 

інноваційного циклу. 

Для реалізації даних завдань виникає необхідність розробки практичних 

рекомендацій для співробітників закладів охорони здоров’я з чітким і науково-

обґрунтованим алгоритмом дій щодо управління та використання впроваджень 

сучасних інноваційних технологій у діяльність медичних організацій. 

Складність розробки таких заходів зумовлена недостатністю рекомендацій 

загального характеру щодо конкретних технологій управління даним процесом 

в закладах охорони здоров’я. 

Варто зазначити, що в основі моделі системи впровадження медичних 

інноваційних технологій на рівні ПМСД покладено застосування комплексного 

підходу до надання медичної допомоги, який базується на принципах всебічної 

продовженої, координованої, профілактичної медичної допомоги та зміцнення 

здоров’я, орієнтованих на потреби пацієнта, його родини і громади. Практика 

сімейної медицини в моделі розглядається як всебічний системний підхід до 

охорони здоров’я, коли лікар загальної практики-сімейний лікар виступає як 

координатор, який керує різними біо-психо-соціальними системами і 

чинниками із активним системним залученням всіх необхідних фахівців, 

закладів та організацій, маючи для цього необхідні матеріально-технічні та 

кадрові ресурси – для того, щоб забезпечити позитивний вплив на здоров’я 

конкретного пацієнта, його родини та місцевої громади. 

 



 

 

1.2. Структура та організація системи впровадження медичних 

інноваційних технологій 

В Україні модель системи впровадження медичних інноваційних 

технологій на рівні ПМСД була сформована, орієнтуючись на основні складові 

компоненти громадсько-орієнтованої первинної медичної допомоги, 

спрямованої на задоволення потреб громад, а саме: 

I. Забезпечення доступу пацієнтам до ПМСД та всієї необхідної для них 

інформації, що включає швидке реагування на потреби пацієнта, надання 

медичної допомоги поза робочі години, доступну інформацію як про пацієнта, 

так й про дані лабораторних досліджень, Інтернет-сервіс, групові візити 

пацієнтів, рівну допомогу для громад різних культур і віросповідань. 

II. Холістичний підхід, або допомога, орієнтована на пацієнта, що включає 

всебічну медичну допомогу як для хронічних, так й гострих станів, запобігання 

захворюваності та проведення скринінгів, хірургічні втручання в межах 

компетенції сімейних лікарів та медичних сестер, доступ до 

високотехнологічних діагностичних і лабораторних процедур та досліджень. 

III. Сучасні технології управління ПМСД, професійний менеджмент, що 

включає використання фінансового менеджменту для практики ПМСД, 

збільшення заробітної плати (за критеріями роботи), порівняння витрат і 

отриманих результатів, ефективний фінансовий облік і аудит, оптимізацію 

кадрового забезпечення, обслуговування медичного устаткування, оптимальне 

використання робочого місця, сучасний дизайн, управління змінами. 

IV. Використання медичних інформаційних систем, що включає 

електронні медичні записи, електронні рахунки та звіти, електронні рецепти, 

підтримку з боку доказової медицини, електронний реєстр хворих, веб-сторінку 

закладу охорони здоров’я, портал пацієнта, єдиний інформаційний медичний 

простір. 



V. Просування здорового способу життя, охорона здоров’я, що включає 

популяційний менеджмент, заохочення і просування здорового способу життя, 

запобігання захворюваності, лікування хронічних захворювань, заохочення 

хворих до змін способу життя та їх санітарну просвіту. 

VI. Координація медичної допомоги, що включає використання ресурсів 

громади, формування взаємовигідних відносин, роботу у відділенні 

невідкладної допомоги, забезпечення стаціонарного лікування, психологічну 

допомогу, координацію акушерсько-гінекологічної допомоги, координацію 

вузькоспеціалізованої допомоги, підтримку діяльності з боку фармацевтів, 

медичних сестер, реабілітаційну і фізіотерапевтичну допомогу, консиліумний 

розгляд випадків, транспортне забезпечення. 

VII. Якість і безпека діяльності, що включає практику застосування 

найкращої доказової медицини, керування лікуванням, зворотний зв’язок щодо 

вивчення задоволеності пацієнтів, аналіз клінічної діяльності, підтримку 

належної якості, управління ризиками, відповідність діяльності чинному 

законодавству. 

VIII. Командна медична практика, що включає лідерство 

провайдера/конкуренцію надавачів медичних послуг, формування спільної місії 

та бачення, ефективні комунікації, окреслення завдань відповідно до 

професійних умінь і навичок, активну і повноцінну роботу сімейних медсестер, 

активне залучення пацієнтів, формування додаткових можливостей для родин 

пацієнтів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні складові компоненти громадсько-орієнтованої первинної 

медичної допомоги для впровадження медичних інноваційних технологій 

І Забезпечення доступу пацієнтам до ПМСД та всієї необхідної для 

них інформації 

ІІ Холістичний підхід, або допомога, орієнтована на пацієнта 

ІІІ Сучасні технології управління ПМСД 

IV Використання медичних інформаційних систем 



V Просування здорового способу життя, охорона здоров’я, що 

включає популяційний менеджмент та профілактику захворювань 

VІ Координація медичної допомоги, що включає використання ресурсів 

громади, формування взаємовигідних відносин, роботу у 

профільних відділеннях 

VІІ Якість і безпека діяльності, що включає практику застосування 

найкращої доказової медицини 

VІІІ Командна медична практика 

 

Таким чином, основні складові компоненти системної моделі громадсько-

орієнтованої ПМСД складають єдину організаційно-функціональну структуру, 

об’єднану за базовим принципом охорони здоров’я конкретного пацієнта, його 

родини та місцевої громади, коли сімейні лікарі та медичні сестри виступають у 

ролі координаторів медичного забезпечення, із активним залученням всіх 

необхідних фахівців, закладів та організацій, маючи для цього відповідну 

підготовку, необхідні матеріально-технічні та кадрові ресурси (табл. 1). 

 

1.3. Визначення клінічної ефективності та оцінка медичних 

інноваційних технологій 

У міжнародній практиці при впровадженні інноваційних методів 

профілактики, лікування та діагностики, особлива увага приділяється процесу 

вибору необхідної медичної технології. Наприклад, в умовах Національної 

системи охорони здоров’я Великобританії вибір тієї чи іншої медичної 

технології визначається на основі наявних доказів її клінічної ефективності та 

економічної доцільності. Клінічна ефективність медичної технології 

визначається за допомогою застосування підходів доказової медицини, при 

чому рішення про застосування профілактичних, діагностичних та лікувальних 

заходів приймається, виходячи з наявних доказів їх ефективності і безпеки, які 

піддаються порівнянню, узагальненню і широкому поширенню для 

використання в інтересах пацієнтів. Економічна доцільність медичної 



технології визначається за допомогою аналізу ефективності витрат (cost-

effectiveness analysis), аналізу рентабельності (cost-benefit analysis) та/або 

аналізу корисності витрат (cost-utility analysis). 

У більшості розвинених країн світу на національному рівні 

організовуються центри і розробляються програми з оцінки медичних 

технологій (ОМТ) – це систематична оцінка властивостей, впливів або інших 

наслідків технологій в охороні здоров’я. 

Основною метою оцінки медичних технологій (ОМТ) є поінформоване 

ухвалення рішень в охороні здоров’я, у тому числі рішень, прийнятих на рівні 

індивідуального пацієнта, на рівні постачальника медичних послуг і медичних 

організацій, або на регіональному, національному та міжнародному рівнях. 

Інноваційні проекти часто вимагають певних фінансових витрат. Світова 

тенденція розглядати економічну доцільність розподілу фінансових ресурсів 

призвела до створення бюджетування, орієнтованого на результати 

(performance-based budgeting). При такому підході планування витрат 

здійснюється в безпосередньому зв’язку з кінцевими бажаними результатами. 

Необхідно відмітити, що ОМТ у світовій практиці є визнаним і 

популярним методом систематичної оцінки соціальних, етичних, технічних і 

економічних наслідків впровадження та використання медичної технології. Для 

клініцистів, медичних сестер і медичних страхових компаній даний термін 

часом несе більш вузьке значення. 

Для медичних організацій питання оцінки технологій частіше зводиться до 

оцінки вартості обладнання щодо корисного внеску в процес надання медичних 

послуг. Для страхових компаній оцінка технологій – це процес з’ясування 

питання, чи вони мають справу з експериментальною розробкою або з дійсно 

висококласною технологією для прийняття рішення про оплату за послугу з 

використанням даної технології. 

 

 

 



1.4. Організація процесу впровадження інноваційних технологій у 

практику закладів охорони здоров’я 

Впровадження інноваційних технологій, у тому числі й у первинній ланці 

охорони здоров’я, а саме нових методів профілактики, діагностики та 

лікування, організаційних технологій тощо, включає в себе три основних етапи: 

придбання первинної інформації (знань і технічних навичок) про технології; 

організацію впровадження технології з рішенням матеріально-технічних, 

юридичних, фінансових і кадрових питань надання послуги або продукту; і 

після впровадження – підтримку організаційних заходів – таких, як отримання 

державного замовлення на медичні послуги, з урахуванням запровадженої 

технології, маркетинг технології тощо (рис. 1). 

На першому етапі спеціаліст або організація набувають первинні знання 

про інновації, а також технічні навички, необхідні для впровадження 

технології. 

На організаційному етапі впровадження технології вирішуються юридичні, 

фінансові питання, адаптується організаційна структура. Якщо нова технологія 

призведе до надання нової медичної послуги, постає питання щодо розробки 

медико-економічних протоколів, реєстрації нових лікарських засобів або 

медичного обладнання. 

На етапі підтримки впровадженої технології проводяться такі заходи, як 

маркетингові дослідження, забезпечення адекватної компенсації за виконання 

технології тощо. Також важливо оцінювати ефективність впровадженої 

технології за показниками здоров’я пацієнтів, за показниками зручності для 

персоналу та успішності виконання вимог, фінансовими показниками. У 

результаті оцінки результатів запровадженого методу виробництва послуги або 

продукту, організацією можуть бути зроблені заходи щодо вдосконалення 

технології. Зазначені на рис. 1 етапи – це послідовні кроки повноцінного 

інноваційного циклу. 



Вибір технології – це процес визначення технології, що представляє 

інтерес для впровадження в закладі з метою надання нових і поліпшених послуг 

або процесів, іноді з їх подальшою комерціалізацією (рис. 1). 

І. Вибір медичної іноваційної технології 

Оцінка потреб закладу охорони 

здоров’я та отримання інформації про 

технології 

Оцінка технології та необхідних 

ресурсів для її впровадження 

 

 

 

ІІ. Організація процесу впровадження технології 

Навчання медичних 

кадрів, підтримка з боку 

організації-розробника, 

навчання персоналу 

Стандартизація Юридичне, фінансове 

забезпечення, 

організаційні структури 

 

 

 

ІІІ. Впровадження технології 

Підтримка 

впровадження, 

маркетинг, забезпечення 

компенсації за надання 

технології 

Проектний менеджмент Проектні команди, 

робочі групи 

впровадження 

технології 

ІV. Оцінка впровадження, вдосконалення технології 

 

Рис. 1. Схема процесу впровадження медичних інноваційних технологій в 

закладі охорони здоров’я 

 



З огляду на вищезазначене, визначається область розподілу ресурсів в 

рамках обраної для впровадження технології. На вибір інноваційної технології 

також можуть вплинути такі чинники (табл. 2): 

• державне замовлення; 

• маркетингові дослідження; 

• зіставлення потреб і ресурсів закладу охорони здоров’я (аналіз 

виробничих потреб та ефективності витрат); 

• оцінка медичних технологій. 

Таблиця 2 

Чинники, що впливають на вибір інноваційної технології у закладі 

охорони здоров’я 

№ 

з/п 

Чинники 

1 державне замовлення 

2 маркетингові дослідження 

3 зіставлення потреб і ресурсів закладу охорони здоров’я 

(аналіз виробничих потреб та ефективності витрат) 

4 оцінка медичних технологій 

 

Державне замовлення у формі бюджетних програм в рамках законів, 

стратегій і політик державних органів може істотно вплинути на розвиток тієї 

чи іншої сфери або сервісної лінії/послуги. Ключову роль у формуванні 

інноваційних проектів можуть відіграти результати маркетингових досліджень. 

Зіставлення потреб і ресурсів закладу дозволяє об’єктивно оцінити можливості 

реалізації інноваційного проекту. Моніторинг фінансових показників, 

потенціалу кадрових ресурсів та інші види оцінки є необхідною умовою для 

об’єктивної оцінки ресурсів закладу охорони здоров’я. 

Важливими критеріями при виборі нової технології для включення до 

переліку високоспеціалізованих медичних послуг є (табл. 3): 

• унікальність медичної технології або послуги; 



• клінічна ефективність і безпека; 

• економічна ефективність; 

• соціально-значуще захворювання; 

• рідкісне захворювання. 

Таблиця 3 

Критерії щодо вибору інноваційної технології у закладі охорони 

здоров’я 

№ 

з/п 

Критерії 

1 унікальність медичної технології або послуги 

2 клінічна ефективність і безпека 

3 економічна ефективність 

4 соціально-значуще захворювання 

5 рідкісне захворювання 

 

Матеріально-технічне забезпечення є важливим розділом системи 

впровадження інноваційних методів профілактики, діагностики та лікування. 

Воно включає вирішення таких питань (табл. 4): 

• оцінка ресурсів організації; 

• закупівля ресурсів (обладнання, лікарські засоби, інше); 

• реконструкція нерухомого майна для відповідності потребам проекту; 

• контроль та моніторинг. 

Таблиця 4 

Основні питання при визначенні матеріально-технічного забезпечення 

закладу охорони здоров’я 

№ 

з/п 

Фактори 

1 оцінка ресурсів організації 

2 закупівля ресурсів (обладнання, лікарські засоби, 



інше) 

3 реконструкція нерухомого майна для відповідності 

потребам проекту 

4 контроль та моніторинг 

 

Ключовим моментом є завчасне або своєчасне включення витрат на 

бажану медичну технологію до бюджету організації. 

Під юридичними та правовими питаннями впровадження інноваційних 

медичних технологій мається на увазі діяльність із забезпечення юридичного 

супроводу впроваджуваної технології. Крім створення проектної команди, 

складання проекту і визначення юридичних проблем, важливими аспектами 

даного розділу системи впровадження технологій є (табл. 5): 

• робота з уповноваженими органами (накази, ліцензії); 

• реєстрація лікарських засобів, виробів медичного призначення, 

обладнання; 

• розробка методичних рекомендацій тощо. 

Таблиця 5 

Важливі фактори юридичних та правових питань впровадження 

інноваційних медичних технологій 

№ з/п Фактори 

1 робота з уповноваженими органами (накази, ліцензії) 

2 реєстрація лікарських засобів, виробів медичного 

призначення, обладнання 

3 розробка методичних рекомендацій 

 

Рішення загальних організаційних питань передбачає проектний 

менеджмент. Управлінський потенціал важливий протягом усього життєвого 

циклу інноваційного проекту. Проект – це спосіб, організаційна форма 

досягнення мети, визначеної за складом і обсягом робіт, вартості, часу, якості й 

задоволення учасників проекту та мистецтво керівництва проектами, яке 



полягає в координації людських і матеріальних ресурсів із застосуванням 

сучасних методів і техніки управління. Проектний менеджмент як вид 

професійної діяльності включає планування, організацію, моніторинг та 

контроль всіх аспектів проекту в ході безперервного досягнення його мети. 

У сукупності координування необхідних ресурсів для реалізації 

інноваційного проекту повинні відповідати на такі питання: «Що повинно бути 

зроблено, ким і до якого терміну?», «Які ресурси потрібно залучити (люди, 

обладнання, матеріали, інструменти, споруди, транспорт тощо)?», «Чи будуть 

вони в готовності, коли це буде необхідно?» (табл. 6). 

Таблиця 6 

Запитання при реалізації інноваційного проекту у сфері охорони 

здоров’я 

№ 

з/п 

Запитання 

1 Що повинно бути зроблено, ким і до якого терміну? 

2 Які ресурси потрібно залучити (люди, обладнання, матеріали, 

інструменти, споруди, транспорт тощо)? 

3 Чи будуть вони в готовності, коли це буде необхідно? 

 

Враховуючи, що в організації одночасно може проходити кілька проектів, 

їх реалізація повинна проводитись скоординовано та відповідно до загальних 

завдань закладу охорони здоров’я. Важливим аспектом при реалізації 

інноваційного циклу є точне формулювання мети і завдань та ефективне їх 

досягнення. 

Іншим аспектом в управлінні інноваційним проектом є менеджмент 

людських ресурсів, або управління людьми, які забезпечують процеси 

управління, комунікації і прийняття рішень по проекту. Формування та 

створення проектної команди є важливим процесом цілеспрямованого 

створення особливого способу взаємодії людей, що дозволяє ефективно 



реалізовувати їх професійний, інтелектуальний і творчий потенціал у 

відповідності зі стратегічною метою. 

Команда в цьому випадку визначається як група людей, які 

взаємодоповнюють та можуть замінювати один одного в ході досягнення 

поставленої мети. 

Умовно можна визначити чотири види команд, класифікованих за змістом 

їхньої роботи, які найбільш часто формуються в практичній діяльності 

організацій, що може застосовуватись й в закладах охорони здоров’я (табл. 7): 

1. Команди, що створюють новий продукт для організації. 

2. Команди, які мають справу з проблемами, метою і завданнями на 

підприємстві шляхом аналізу, контролю та рекомендацій. 

3. Команди, які не є спеціальними, а складають постійну частину 

організаційного розвитку та здійснюють процес виробництва та виконання 

робіт. 

4. Управлінські команди, які можуть функціювати у формі виконавчих 

комітетів або іншої вищої управлінської ланки закладу. 

Таблиця 7 

Види проектних команд у закладах охорони здоров’я при 

впровадженні інноваційних технологій 

№ 

з/п 

Визначення команди 

1 Команди, що створюють новий продукт для організації 

2 Команди, які мають справу з проблемами, метою і завданнями 

на підприємстві шляхом аналізу, контролю та рекомендацій 

3 Команди, які не є спеціальними, а складають постійну частину 

організаційного розвитку та здійснюють процес виробництва 

та виконання робіт 

4 Управлінські команди, які можуть функціювати у формі 

виконавчих комітетів або іншої вищої управлінської ланки 

закладу 



 

Ефективність керівника команди в даному контексті полягає в тому, щоб 

забезпечити конструктивний перехід команди проекту з однієї стадії проекту в 

іншу і довести проект до успішного завершення. Таким чином, будь-які зміни, 

нововведення, які заклад втілює в життя за допомогою реалізації тих чи інших 

проектів, вимагають цілеспрямованого підбору професіоналів, здатних 

організувати роботу проектних команд. 

При аналітичному вивченні показників діяльності закладів ПМСД та 

медико-демографічних показників здоров’я населення, які мають відношення 

до оцінки ефективності впровадження інноваційних організаційних, медичних, 

освітніх технологій у первинну ланку системи охорони здоров’я, необхідно 

визначити дві групи критеріїв, як кінцевих результатів надання медичної 

допомоги. Так, до критеріїв якості діяльності закладів охорони здоров’я ПМСД, 

які впливають на впровадження інноваційних технологій відносяться - 

визначення потреби пацієнтів у необхідних медичних послугах; раціональне 

використання ресурсів; профілактична спрямованість у роботі; безперервність 

нагляду за членами сімей; ефективність лікування; впровадження сучасних 

медичних технологій; своєчасне та ефективне надання медичних послуг; 

розширення обсягу спеціалізованої допомоги в практиці сімейної медицини та 

медсестринства (табл. 8). 

Таблиця 8 

Критерії якості діяльності закладів охорони здоров’я, які впливають 

на впровадження інноваційних технологій 

№ 

з/п 

Критерій 

1 визначення потреби пацієнтів у необхідних медичних 

послугах 

2 раціональне використання ресурсів 

3 профілактична спрямованість у роботі 

4 безперервність нагляду за членами сімей 



5 ефективність лікування 

6 впровадження сучасних медичних технологій 

7 своєчасне та ефективне надання медичних послуг 

8 розширення обсягу спеціалізованої допомоги в 

практиці сімейної медицини та медсестринства 

До критеріїв ефективності надання медичної допомоги населенню, які 

впливають на впровадження інноваційних технологій віднесено - зменшення 

захворюваності у вікових групах; зниження смертності; відсутність ускладнень 

у перебігу хвороби протягом року; одужання; зміна способу життя; зменшення 

втрат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; зменшення виходу на 

первинну інвалідність; подовження «здорових років життя»; стійка ремісія; 

перерозподіл пацієнтів у групах здоров’я (табл. 9). 

Таблиця 9 

Критерії ефективності надання медичної допомоги у закладах охорони 

здоров’я, які впливають на впровадження інноваційних технологій 

№ 

з/п 

Критерій 

1 зменшення захворюваності у вікових групах 

2 зниження смертності 

3 відсутність ускладнень у перебігу хвороби протягом 

року 

4 одужання 

5 зміна способу життя 

6 зменшення втрат у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю 

7 зменшення виходу на первинну інвалідність 

8 подовження «здорових років життя» 

9 стійка ремісія 

10 перерозподіл пацієнтів у групах здоров’я 

 



Також важливе значення при вивчені організації процесу впровадження 

інноваційних технологій у практику закладів охорони здоров’я має 

класифікація рівнів інноваційного розвитку медичних організацій, відповідно 

до якої можна визначити такі рівні (табл. 10): 

• I рівень – початковий, базовий; 

• II рівень – стандартизований; 

• III рівень – комплексний, розвинутий, орієнтований на модернізацію; 

• IV рівень – реалізуючий інновації, здатний до динамічного та 

самостійного розвитку. 

Таблиця 10 

Класифікація рівнів інноваційного розвитку медичних організацій 

№ Рівень 

I рівень початковий, базовий 

II рівень стандартизований 

III рівень комплексний, розвинутий, орієнтований на 

модернізацію 

IV рівень реалізуючий інновації, здатний до динамічного 

та самостійного розвитку 

 

Представлена у табл. 10 класифікація рівнів інноваційного розвитку 

медичних організацій дозволяє всебічно оцінити досягнення закладу охорони 

здоров’я в цій галузі за основними напрямками: лікувально-діагностичний 

процес, систему організаційно-управлінську та інформаційного забезпечення, а 

також дає можливість медичним організаціям виявляти сильні та слабкі 

моменти свого інноваційного розвитку, розробляти і здійснювати необхідні 

заходи щодо активізації інноваційної діяльності за пріоритетними напрямами 

(табл.11). 

Таблиця 11 

Напрями оцінки закладу охорони здоров’я для визначення рівнів 

інноваційного розвитку 



№ Напрями 

1 лікувально-діагностичний процес 

2 організаційно-управлінська система  

3 інформаційне забезпечення 

4 інноваційний розвиток 

 

Основними джерелами розробок медичних інновацій в Україні є вищі 

медичні, фармацевтичні, багатопрофільні навчальні заклади, науково-дослідні 

установи, інноваційна активність яких оцінюється за кількістю патентів, 

винаходів, статей, інформаційних листів, нововведень та публікацій. Однак 

варто зазначити, що для практичної охорони здоров’я більш важливими 

показниками стають показники ефективності впровадження нових медичних 

технологій у клінічну практику, питома вага закладів охорони здоров’я, що 

здійснюють технологічні медичні інновації, тобто розробку і впровадження 

нових або вдосконалених медичних товарів, робіт, послуг, технологічних 

процесів та інші види інноваційної діяльності. Враховуючи це, для оцінки 

реального інноваційного розвитку практичних закладів охорони здоров’я 

доцільним вбачається орієнтуватись не на загальноприйняті показники оцінки 

результативності фундаментальних досліджень (кількість патентних заявок і 

виданих патентів, індекс публікаційної активності співробітників тощо), так як 

їх кількість не впливає на показники здоров’я населення і враховується в 

загальному індексі інноваційного розвитку регіону. Разом із тим, для 

практичної охорони здоров’я важливі, насамперед, медико-демографічні 

показники, на динаміку яких має вплинути впровадження інновацій, а також 

кількісні та економічні показники ефективності впровадження медичних 

технологій у клінічну практику. Так, має цільову практичну спрямованість 

розроблений комплекс з 34 показників, що складається з медико-демографічних 

показників, об’ємних (кількісних) показників інноваційного розвитку, 

ресурсно-технологічних та економічних коефіцієнтів, який може, з нашої точки 

зору, успішно використовуватись для оцінки ефективності впровадження 



інноваційних технологій у практику закладів охорони здоров’я амбулаторно-

поліклінічної мережі. 

Одним із ключових компонентів успішного впровадження інноваційних 

медичних технологій є розробка основних принципів та технологій 

застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, медичних 

інформаційних систем, як окремого напрямку підвищення ефективності 

системи охорони здоров’я. Раціональне використання інноваційних медичних 

інформаційних систем суттєво впливає на підвищення якості та доступності 

медичних послуг населенню, у тому числі за рахунок зручного моніторингу та 

аналізу показників якості медичної допомоги, планування та управління 

ресурсами як первинної ланки, так й системи охорони здоров’я в цілому. Без 

застосування сучасного комп’ютерного та програмного забезпечення практично 

неможливо забезпечити повноцінний моніторинг стану здоров’я населення, 

формувати потоки пацієнтів і керувати ними та ресурсними базами, 

здійснювати зворотний зв’язок і оперативний контроль за дотриманням 

нормативів та стандартів лікування, забезпечувати перехід від постатейного 

бюджетування до сучасних методів економічного управління у сфері охорони 

здоров’я. Впровадження інформаційних систем є значним інформаційним та 

фінансовим підґрунтям для керівників закладів охорони здоров’я на шляху до 

розширення автономізації та роботи в нових економічних умовах. 

 

1.5. Актуальні питання трансферу інноваційних медичних технологій 

у галузі охорони здоров'я 

Однією з найважливіших складових діяльності в Україні щодо реалізації 

інноваційної політики держави в галузі охорони здоров'я населення є створення 

і трансфер нових способів, методів і технологій діагностики, лікування та 

профілактики найбільш поширених захворювань людини, зокрема нових 

лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення 

(Концепція розвитку медичної науки і основні напрями наукових досліджень у 

наукових установах Національної академії медичних наук України (НАМН 



України) на 2013–2015 роки). Сьогодні під медичною технологією розуміють 

динамічно взаємопов'язане клінічне, лабораторне, інструментальне, 

функціонально-діагностичне, медикаментозне, немедикаментозне, 

реабілітаційне, організаційно-методичне, а також сервісне забезпечення 

лікувально-діагностичного процесу, який являє собою певний набір та 

послідовність закінчених дій (операцій) і процедур (сукупність операцій), що 

проводяться з метою вдосконалення систем організації охорони здоров'я, у 

рамках яких захищається і підтримується здоров'я людини. 

Динаміка розвитку медицини, зокрема, розробка конкурентоспроможних 

методів профілактики, діагностики та лікування, перевищує розвиток 

технологій у багатьох інших галузях, вважаючи їх високу технологічність, 

тісний взаємозв'язок із наукою і вплив людського фактора. Вирішальним 

чинником для отримання кінцевого результату користі від сучасних досягнень 

медицини для пацієнтів у вигляді поліпшення показників здоров'я є 

перенесення теоретичних знань і навичок у практичну охорону здоров'я. Цей 

процес називають дифузією знань у практику. Це обмін, синтез і етично 

обґрунтоване застосування знань у рамках комплексних систем взаємодії між 

вченими і користувачами з метою прискорення отримання медико-соціального 

ефекту. У медицині дифузія знань націлена на поліпшення здоров'я населення, 

підвищення ефективності медичних послуг та удосконалення всієї системи 

охорони здоров'я. 

Технології та інновації перетворюються на фактор інноваційного розвитку 

національної економіки у випадку їх включення у виробничі процеси, сферу 

управління, медицину та надання послуг тощо. Таке включення відбувається за 

рахунок трансферу технологій та інновацій. Трансфер технологій є складовою 

трансферу знань. 

Поняття «трансфер технологій» та підходи до його тлумачення поступово 

еволюціювали разом з розгортанням глобалізаційних процесів, розвитком 

технологій та інновацій, міжнародного ринку технологій та інновацій, 

механізмів та інструментів його функціювання. Зокрема трансфер технологій 



поділяють на комерційний і некомерційний. Комерційний трансфер -  це процес 

переходу інформації, технологій, результатів науково-технічних досліджень від 

власника (який може бути розробником, а може ним і не бути) до споживача 

(покупця), у результаті чого передбачається отримання комерційної користі в 

тій чи іншій формі й розмірах згідно з умовами угоди. Некомерційний трансфер 

частіше за все використовується в процесі фундаментальних, базових наукових 

досліджень, наукових відкриттів, технологічних винаходів або в тих випадках, 

коли власник науково-технічного продукту не має можливості або зацікавлений 

у скорішому використанні своєї технології, а не в комерціалізації.  

На даний час існує декілька визначень поняття «трансфер технологій». 

Так, за думкою Тітова В.В. (2002) трансфер технологій – це передача 

інформації про новину, що супроводжується активною участю джерела 

поширення інформації, її реципієнта та кінцевого користувача та/або споживача 

продукту, який був виготовлений за на основі цієї інформації. 

За думкою Шукшунова В.Е. з співавт. (2001) трансфер технологій – 

передача технологій за напрямком комерціалізації знань; особливо складний 

вид комунікацій, так як вимагає злагоджених дій кількох індивідуумів чи 

функціональних осередків, що розділені структурними, організаційними й 

культурними бар’єрами. 

Єльніков В. (2004) вважає, що «поширення технологічних знань 

прикладного характеру, досвіду щодо процесів, методів виробництва й 

інноваційних продуктів всередині галузі, між галузями, а також (у 

міжнародному контексті) між країнами». 

На думку Величко А.В. (2013) «процес передачі та поширення прав 

власності на знання з організації діяльності, спрямованої на створення 

інноваційного продукту, який відбувається при активній взаємодії його 

суб’єктів на платній або безоплатній основі. Враховуючи також, що у 

широкому розумінні трансфер технологій – системна міжнародна діяльність, 

спрямована на створення умов для безпосередніх, тривалих, контактів й 



економічного співробітництва між розробниками технологій та їх 

потенційними покупцями». 

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій» визначає, що трансфер технологій – це «…передача технології, що 

оформляється шляхом укладення двостороннього або багатостороннього 

договору між фізичними та/або юридичними особами, яким установлюються, 

змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо технології та/або 

її складових». 

Таким чином, у широкому сенсі під технологією розуміють перетворення 

знань в продукти, послуги, процеси, стратегії, інформацію або бізнес-моделі, 

мають споживчу цінність. У сучасному розумінні трансфер - це діяльність з 

передачі технологій організаціями, що здійснюють інноваційну діяльність в 

різних галузях медицини і сфери послуг, а також є спеціалізованими центрами 

трансферу технологій. 

Прикладом трансферу технологій в сфері послуг в охороні здоров'я є 

створення і реалізація технології «Електронний рецепт». Так, в рамках 

пілотного проекту була створена автоматизована електронна система  

«Електронний рецепт», дослідна експлуатація якої проведена на базі певних 

поліклінік України і аптек державної аптечної мережі. Далі передбачено більш 

широке впровадження даного продукту в сферу лікарського забезпечення 

населення, надання медичних послуг та створення єдиного інформаційного 

простору в системі охорони здоров'я нашої держави. Також програмою 

інноваційного соціального розвитку України планується створення 

«Електронного лікарняного листа», «Електронної трудової книжки» тощо. 

Вочевидь, поняття «трансфер медичних технологій» у галузі охорони 

здоров'я трактується, як передача нових знань, отриманих при виконанні 

дослідницьких робіт і втілених у медичні технології (об'єкти інноваційної 

діяльності), що містять опис застосування способів, методів і технологій 

діагностики, лікування та профілактики гострих та хронічних захворювань 

(зокрема нові лікарські засоби, медична техніка та вироби медичного 



призначення), а також організаційні рішення щодо удосконалення медичного 

забезпечення населення шляхом укладення відповідної угоди між розробником 

(власником) і споживачами для їх безкоштовного використання у практичній 

діяльності лікарів та медсестер, в учбових програмах навчання фахівців у 

закладах дипломної та післядипломної освіти та на відповідних курсах 

стажування, а також демонструватися на виставкових заходах, наукових 

форумах різного рівня, відповідних сайтах Інтернет з метою ознайомлення 

фахівців для подальшого застосування в роботі і можливо го отримання 

комерційного ефекту. 

Таким чином, стосовно питань трансферу медичних технологій у галузі 

охорони здоров'я можна стверджувати, що у широкому розумінні трансфер 

медичних технологій, розроблених за результатами дослідницьких робіт, являє 

собою їх просування з використанням усіх наукових комунікацій (публікування 

в науково-практичних виданнях, презентація результатів дослідження на 

наукових форумах, навчання у закладах післядипломної освіти, розміщення 

знань в мережі Інтернет). У менш вузькому розумінні — використання 

фахівцями в роботі результатів досліджень, втілених у науково-технічну 

продукцію (об'єкти інтелектуальної власності, методичні рекомендації, 

інформаційні листи, комп'ютерні програми та бази даних). Трансфер наукового 

результату являє собою процес поширення нових знань у професійному соціумі 

без отримання винагороди. До об'єктів трансферу наукового результату 

входять: доповіді і виступи авторів на наукових форумах різного рівня, їх 

презентація на виставкових заходах, включення інформації про медичні 

технології в учбовий процес для фахівців на курсах підвищення кваліфікації 

про ведення майстер-класів і семінарів, а також тематичних програм у засобах 

масової інформації. 

Розділ ІІ 

Питання вдосконалення та аналіз ефективності інноваційної 

діяльності та трансферу технологій в медсестринстві, інноваційної та 



винахідницької діяльності й розвитку трансферу медичних технологій у 

сфері охорони здоров’я 

Важливий напрям реалізації інноваційної політики України — 

впровадження в роботу закладів охорони здоров’я наукових розробок, що 

містять нові та удосконалені методи діагностики, лікування, реабілітації та 

профілактики. 

Науково-дослідні роботи, що проводили у підпорядкованих установах 

Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ України) у 2019 році, були 

спрямовані на вирішення найважливіших проблем охорони здоров’я, зокрема 

на реалізацію Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 

2021 року, Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями (на період 2018-2027 років), Загальнодержавної цільової 

соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз (на період 2017–

2021 років), на розробку нових та удосконалення існуючих методів 

діагностики, лікування та профілактики, нових лікарських засобів тощо. 

Щороку наукові співробітники Українського центру наукової медичної 

інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України опрацьовують 

науково-інформаційні повідомлення у сфері охорони здоров’я України, що 

надходять зі спеціалізованих наукових установ різних медичних напрямів у 

формі заявок на проведення наукових медичних форумів у сфері охорони 

здоров’я України, галузевих нововведень, методичних рекомендацій та 

інформаційних листів. Починаючи з 2013 року співробітники Центру беруть 

участь у роботі моніторингових груп Вищих медичних/фармацевтичних 

навчальних закладів у частині дослідження інноваційної та винахідницької 

діяльності закладів. 

В умовах стрімкого збільшення обсягу інформаційних потоків важливим є 

підвищення обізнаності лікарів практичної охорони здоров’я та науковців із 

сучасними розробками високого рівня доказовості (методів лікування, 

діагностики, профілактики, реабілітації). 



Проведення наукових форумів є дієвим засобом ознайомлення спеціалістів 

певного медичного профілю з новітніми досягненнями науки та медичними 

технологіями. 

Головним інструментом координації проведення наукових форумів у сфері 

охорони здоров’я України є щорічний Реєстр наукових форумів. 

У 2019 році організовано та проведено 245 наукових медичних форумів, 

що були присвячені найбільш значущим медичним напрямам і висвітлювали 

інноваційні та удосконалені технології, новітні стандарти лікування і 

діагностики, питання впровадження інноваційних розробок в практику 

сімейного лікаря та систему первинної медико-санітарної допомоги тощо. 

Зокрема, проведено 9 з’їздів, 19 конгресів, 23 симпозіуми, 194 науково-

практичних конференції за участю вітчизняних фахівців та спеціалістів країн 

близького і далекого зарубіжжя: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Вірменії, 

Фінляндії, Німеччини, Польщі, Ізраїлю, Великобританії, США, Канади, Єгипту, 

Іспанії, Італії, Франції, Туреччини, Австрії, Японії, Данії, Швеції, Китаю, 

Швейцарії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану. 

Організаторами та співорганізаторами зазначених наукових форумів 

виступали Вищі медичні/фармацевтичні навчальні заклади МОЗ України, 

науково-дослідні установи (НДУ) МОЗ України та Національної академії 

медичних наук України (НАМН України), профільні асоціації, наукові 

товариства України та інші організації. 

Аналіз звітних матеріалів наукових форумів свідчить про зростання їх 

організаційного та наукового рівня. Питання, напрацьовані учасниками 

форумів, віддзеркалюють актуальні проблеми медичної науки та практики 

охорони здоров’я. 

Проведені наукові медичні форуми сприяють виконанню основних 

завдань, що стоять перед фахівцями медичного профілю, а саме: 

• впровадженню наукових досягнень у загальну медичну практику та 

медсестринство; 



• впровадженню у клінічну практику сучасних стандартів надання 

медичної допомоги при онкологічних захворюваннях, серцево-судинній 

патології, в охороні здоров’я материнства та дитинства тощо; 

• впровадженню в практику лікарів-практиків, у тому числі лікарів 

швидкої медичної допомоги, методик ранньої діагностики захворювань, 

сучасних принципів інтенсивної терапії, а також сучасних методів лікування 

захворювань внутрішніх органів; 

• зосередженню зусиль науковців, лікарів-пульмонологів, лікарів загальної 

практики — сімейної медицини на визначенні причин виникнення і розвитку 

синдрому легеневої гіпертензії та її ускладнень; 

• впровадженню реабілітаційних програм для пацієнтів із захворюваннями 

внутрішніх органів; 

• організації тренінгових центрів у системі післядипломної освіти лікарів 

та середнього медичного персоналу для впровадження в практику охорони 

здоров’я сучасних технологій, а також багаторівневої реабілітації. 

Робота наукового форуму має створювати умови для конструктивної 

оцінки результатів наукових розробок та їх значення для практики охорони 

здоров’я, сприяти прискоренню впровадження інноваційних пропозицій, 

обґрунтуванню нових перспективних напрямів наукових пошуків та 

досліджень. Зазначені заходи забезпечують у сучасних умовах один з основних 

зв’язків науковців із лікарями-практиками. 

Загальний недолік у підготовці та проведенні наукових медичних форумів 

— відсутність аналізу виконання та реалізації рішень і резолюцій попередніх 

заходів, що дещо зменшує їх результативність. У 31% наукових форумів, 

симпозіумів та конференцій відсутня така складова, як прийняття резолюцій. У 

61% прийняті резолюції не мають суттєвого прикладного значення, тобто не 

містять пропозицій та рекомендацій для впровадження в практику охорони 

здоров’я та прикладну медичну науку. 

Окремими пунктами резолюцій необхідно визначати відповідального 

виконавця, контролюючу особу чи установу і терміни реалізації пунктів 



резолюції. У 31% оргкомітети після закінчення форуму не надають до Центру 

звітних матеріалів, що свідчить про недостатність уваги організаторів заходів 

до цього питання. Проведені дослідження свідчать також про необхідність 

підвищення вимог до забезпечення результативності наукових медичних 

форумів щодо їх реального позитивного впливу на результати медичної 

практики. 

Також одним із важливих засобів ознайомлення спеціалістів певного 

медичного профілю з новітніми досягненнями науки та медичними 

технологіями є проведення медичних виставок. Саме такі заходи сприяють 

наочному ознайомленню із сучасними медичними технологіями, новими 

лікарськими препаратами, медичним обладнанням та ефективними формами 

управління. 

Головним засобом координації проведення медичних виставок в Україні є 

щорічний Реєстр медичних виставок, що проводитимуться у поточному році. 

У 2019 році організовано 22 міжнародні та національні виставки за різною 

тематикою. Організаторами та співорганізаторами зазначених виставок 

виступали Вищі медичні/фармацевтичні навчальні заклади МОЗ України, НДУ 

МОЗ України та НАМН, інші установи, організації, асоціації та суб’єкти 

медичного і фармацевтичного профілів як державної, так і недержавної форм 

власності. 

Важливим засобом наукової комунікації є Реєстр галузевих нововведень, 

який щороку формують за результатами науково-дослідних робіт, що 

виконували в установах МОЗ України. До Реєстру галузевих нововведень у 

2019 році включено 560 пропозицій, що можуть бути використані у практичній 

діяльності у закладах охорони здоров’я. 

Усі нововведення розроблені за результатами науково-дослідних робіт та 

узагальнення клінічного досвіду фахівців різного профілю фахової діяльності. 

Кластерний аналіз тематики завершених наукових досліджень свідчить, що із 

560 нововведень 44 % були присвячені новим способам лікування, 28 % — 

новим методам діагностики, 8 % — новим методам профілактики, по 4 % — 



новим методам медичного прогнозування та новим лікарським засобам, по 1 % 

— новим виробам медичного призначення та новим методам реабілітації, 10 % 

— іншим напрямам. 

Наказом МОЗ України від 28.09.2012 року № 751 «Про створення та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» затверджено 

використання «Шкали градації доказів і сили рекомендацій» у процесі розробки 

та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) 

медичної допомоги на засадах доказової медицини (табл. 12). 

 

 

 

Таблиця 12 

Шкала градації доказів і сили рекомендацій 

(відповідно до Методики розробки та впровадження медичних 

стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на 

засадах доказової медицини 
Рівні доведеності первинних даних 

1++ Високоякісний метааналіз, систематичний огляд рандомізованих клінічних 

досліджень або рандомізоване клінічне дослідження з дуже низьким ризиком 

систематичної помилки 

1+ Добре проведений метааналіз, систематичний огляд рандомізованих клінічних 

досліджень або рандомізоване клінічне дослідження з низьким ризиком 

систематичної помилки 

1- Метааналіз, систематичний огляд рандомізованих клінічних досліджень або 

рандомізоване клінічне дослідження з високим ризиком систематичної помилки 

2++ Високоякісний систематичний огляд досліджень, що мають структуру випадок-

контроль і когортних. Високоякісні дослідження, що мають структуру випадок-

контроль або когортні з низьким ризиком похибки, систематичних помилок або 

спотворень і високою вірогідністю того, що зв’язки є причинними 

2+ Добре проведені дослідження, що мають структуру випадок-контроль або 

когортні з низьким ризиком похибки, систематичних помилок або спотворень і 

допустимою вірогідністю того, що зв’язки є причинними 

2- Дослідження, що мають структуру випадок-контроль або когортні з високим 

ризиком похибки, систематичних помилок або спотворень і значною 

вірогідністю того, що зв’язки не причинні 

3 Неаналітичні дослідження, наприклад, повідомлення про випадок, ряд випадків 

4 Думка експертів 

Градація сили рекомендацій 

А Як мінімум один метааналіз, систематичний огляд або рандомізоване клінічне 

дослідження, оцінений як 1++ і застосовний до цільової популяції; або 



систематичний огляд рандомізованих клінічних досліджень або сукупність 

відомостей в основному з досліджень 1+, прямо застосовних до цільової 

популяції і які мають узгоджувані результати 

В Сукупність доказів включає 2++ дослідження, прямо застосовні до цільової 

популяції, мають узгоджувані результати або результати досліджень з 1++ або 

1+, що екстраполюються на цільову популяцію 

С Сукупність доказів включає 2+ дослідження, застосовні до цільової популяції, 

мають узгоджувані результати; або екстрапольовані докази з 2++ дослідженнями 

D Докази 3 або 4 рівнів доведеності; або екстрапольовані дані з 2+ досліджень 

Експертна думка щодо правильної практики 

▼ Рекомендована краща практика з клінічного досвіду розробників клінічної 

настанови 

Примітка: У разі відсутності доказів щодо окремих важливих клінічних 

питань з приводу очевидних аспектів медичної допомоги, що не оскаржуються, 

але потребують висвітлення в клінічній настанові, такі положення позначають 

значком  як "Рекомендована краща практика з клінічного досвіду розробників 

клінічної настанови". Подібні положення не є альтернативою клінічних 

настанов, що ґрунтуються на доказах, і можуть наводитися тільки у разі 

крайньої потреби. 

 

Відповідно до зазначеної Шкали серед рекомендованих для оцінки рівнів 

доказовості первинних даних є такі. Рівню доведеності «2+» відповідають 

добре проведені дослідження, що мають структуру випадок — контроль або 

когортні з низьким ризиком похибки, систематичних помилок або спотворень і 

допустимою вірогідністю того, що зв’язки є причинними. Рівню «2++» 

відповідають високоякісний систематичний огляд досліджень, що мають 

структуру випадок — контроль і когортних; високоякісні дослідження, що 

мають структуру випадок — контроль або когортні з низьким ризиком похибки, 

систематичних помилок або спотворень і високою вірогідністю того, що 

зв’язки є причинними. Рівню доведеності первинних даних «3» відповідають 

неаналітичні дослідження, наприклад повідомлення про випадок, ряд випадків. 

Рівню «4» відповідає думка експертів. Градація сили рекомендацій 

ґрунтується на вищезазначених критеріях рівня доказовості первинних даних та 

ранжується за рівнями «А», «B», «C» і «D» в міру зменшення достовірності 

первинних даних. 

Рекомендована краща практика із клінічного досвіду розробників клінічної 

настанови позначається символом «▼». Використання вищезазначеної Шкали 



градації доказів і сили рекомендацій затверджено спільним наказом МОЗ 

України та НАМН України від 13.11.2013 року № 969/97 «Про удосконалення 

впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я» для 

включення наукового повідомлення до переліку наукової (науково-технічної) 

продукції, призначеної з метою впровадження досягнень медичної науки у 

сферу охорони здоров’я України. 

Оцінка нововведень, запропонованих у 2019 році для впровадження у 

сферу охорони здоров’я, з урахуванням вищезазначених критеріїв засвідчила, 

що матеріали відповідно до градації сили рекомендацій у 51% випадках 

відповідають критерію доказовості рівня «▼»; у 32% нововведення 

відповідають критерію рівня доказовості «D» (докази 3 або 4 рівнів доказовості 

первинних даних; або екстрапольовані дані з досліджень рівня «2+»); 17% 

нововведень відповідають критерію доказовості рівня «C» (сукупність доказів 

включає дослідження рівня доказовості первинних даних «2+», застосовані до 

цільової популяції, мають узгоджувані результати; або екстрапольовані докази 

з дослідженнями рівня «2++»). Дані свідчать про необхідність підвищення 

рівня доказовості нововведень, що пропонують для впровадження в сферу 

охорони здоров’я України. 

Засобами наукової комунікації є методичні рекомендації, які мають 

містити повний опис інноваційної (чи вдосконаленої) медичної технології, що 

пропонується для впровадження, з наданням доказової частини, та 

інформаційні листи, які мають містити алгоритм застосування інноваційної (чи 

вдосконаленої) медичної технології з посиланням на джерело доказовості. У 

2013 році науковцями запропоновано для впровадження 194 методичних 

рекомендацій та 314 інформаційних листів (разом — 508). 

Ранжування методичних рекомендацій та інформаційних листів за 

тематикою свідчить, що найбільша кількість була представлена за 

терапевтичним напрямом, найменша — за педіатричним (табл. 13). Якісна 

оцінка методичних рекомендацій та інформаційних листів, запропонованих у 

2019 році з метою впровадження у сферу охорони здоров’я України, за 



критеріями, що ґрунтуються на засадах доказової медицини, регламентованих 

відповідними наказами МОЗ та НАМН України (Міністерство охорони 

здоров’я України, 2019; Міністерство охорони здоров’я України та Національна 

академія медичних наук України, 2019), наведена у табл. 14. 

Таблиця 13 

Ранжування тематики методичних рекомендацій та інформаційних листів, 

запропонованих у 2019 році за медичними напрямами 

№ з/п Назва медичного напряму Кількість 

Абс. % 

1 Терапевтичний 163 32,1 

2 Хірургічний 97 19,1 

3 Медико-профілактичний 90 17,7 

4 Фармакологічний 74 14,6 

5 Стоматологічний 47 9,2 

6 Педіатричний 37 7,3 

Усього 508 100,0 

 

Таблиця 14 

Оцінка методичних рекомендацій та інформаційних листів, 

запропонованих у 2019 році за критеріями доказовості згідно зі Шкалою 

градації доказів та сили рекомендацій 

№ 

з/п 

Назва медичного 

напряму 

 Градація сили рекомендації 

Методичні рекомендації Інформаційні листи 

Абс. 

кількість 

А В С D ▼ Абс. 

кількість 

А В С D ▼ 

1 Терапевтичний 77 1 9 24 27 16 84 0 5 33 25 21 

2 Хірургічний 39 3 5 14 17 0 58 0 7 11 33 7 

3 Медико-

профілактичний 

35 2 9 17 7 0 55 0 16 22 8 9 

4 Фармакологічний 23 3 6 14 0 0 49 0 16 21 8 4 

5 Стоматологічний 7 0 2 5 0 0 44 0 3 4 20 17 

6 Педіатричний 13 2 4 7 0 0 24 0 2 2 13 7 

Усього 194 11 35 81 51 16 314 0 49 93 107 65 

 

Встановлено, що відповідно до критеріїв градації сили рекомендацій, 

матеріали 6% методичних рекомендацій відповідають критеріям доказовості 



рівня «А», 18% відповідають критеріям доказовості рівня «В», 42% — 

критеріям доказовості рівня «C», 26% — критеріям доказовості рівня «D», 8% 

методичних рекомендацій відповідають критерію «▼». 

При проведенні аналізу матеріалів інформаційних листів відповідно до 

критеріїв градації сили рекомендацій встановлено, що 16% з них відповідають 

критеріям доказовості рівня «В», 30% — критеріям доказовості рівня «C», 34% 

— критеріям доказовості рівня «D», 21% інформаційних листів відповідають 

критерію рівня «▼». 

Зазначений аналіз свідчить про необхідність підвищення рівня доказовості 

як щодо методичних рекомендацій, так і інформаційних листів. Винахідницька 

діяльність підпорядкованих установ МОЗ України у 2019 році результатом якої 

є створення об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема відкриття, 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, 

знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші 

результати інтелектуальної праці (Міністерство освіти і науки України, 2003) 

висвітлила позитивні та негативні сторони даної діяльності з реалізації 

інноваційної політики України. 

Охоронними документами об’єктів права інтелектуальної власності є 

патент (деклараційний патент) на винахід, деклараційний патент на корисну 

модель, патент на промисловий зразок, свідоцтво на знак для товарів і послуг 

тощо (Міністерство культури і туризму України, 2008). Щороку в Україні 

кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності у 

сфері охорони здоров’я збільшується. У 2019 році отримано 1397 зазначених 

документів. Перші рангові місця щодо активності винахідницької діяльності 

традиційно посідала переважна більшість Вищих медичних/фармацевтичних 

навчальних закладів, якими було одержано 1323 охоронних документи на 

об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема Національним медичним 

університетом імені О.О. Богомольця — 230, ДЗ «Львівський державний 

медичний університет» — 135, Вищим державним навчальним закладом 

«Буковинський державний медичний університет» — 101. Науково-дослідними 



установами МОЗ України у 2019 році отримано 74 охоронних документи на 

об’єкти права інтелектуальної власності, найбільша кількість з яких отримана 

Національним інститутом раку (35) та Українським науково-дослідним 

інститутом медичної реабілітації та курортології (11). 

Аналіз винахідницької діяльності підпорядкованих установ виявив потребу 

з активізації роботи щодо створення об’єктів права інтелектуальної власності у 

більшості науково-дослідних установ, підпорядкованих МОЗ та МОН України. 

Українським центром наукової медичної інформації та патентно-

ліцензійної роботи МОЗ України опрацьовані отримані електронні варіанти 121 

анотованого звіту та приблизно 173 повнотекстових матеріалів охоронних 

документів за результатами виконання перехідних науково-дослідних робіт за 

2019 рік та здійснений розподіл дослідженого матеріалу за такими критеріями: 

матеріали науково-дослідних робіт, що відповідають усім критеріям; матеріали 

науково-дослідних робіт, в яких замовник (МОЗ України) не є власником 

отриманого результату; права інтелектуальної власності на наукову (науково-

технічну) продукцію належать авторам або заявки на корисну модель подані 

раніше термінів виконання розробки. 

Результати, отримані при виконанні науково-дослідних робіт, показали що 

у 15,4% роботи є власністю МОЗ України та можуть бути викладені у формі 

Технологічних пропозицій для подальшого розміщення в Українській 

інтегрованій системі трансферу технологій, у 89,1% — є власністю установ-

розробників чи авторів розробок та у 2,2% належать авторам або є заявками на 

корисну модель, поданими раніше термінів виконання розробки. 

Аналітична оцінка результатів проведення наукових форумів, інноваційної 

та винахідницької діяльності у сфері охорони здоров’я України у 2019 році 

знайшла своє відображення у розроблених МОЗ України заходах щодо 

моніторингу наукової, винахідницької діяльності та питань трансферу 

технологій наукових установ, підприємств та організацій, які знаходяться у 

сфері управління МОЗ України. 



Таким чином, в результаті проведеної аналітичної оцінки, з боку МОЗ 

України підсилений контроль за здійсненням постійного системного 

моніторингу інноваційної та винахідницької діяльності підприємств, установ та 

закладів сфери управління МОЗ України, що проводять наукову діяльність, 

регламентованого наказом від 24.10.2012 року № 834 «Про навчально-

методичну діяльність вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів 

I-IV рівнів акредитації». 

Висновки 

Впровадження ефективних інноваційних моделей в закладах охорони 

здоров’я, орієнтованих на потреби населення як в містах, так і в сільській 

місцевості, забезпечить покращання рівнів доступності та якості системи 

надання медичної допомоги, профілактики хвороб і сприяння здоровому 

способу життя шляхом вдосконалення раціонального використання ресурсів 

системи охорони здоров’я населення України. 

Забезпечення необхідного рівня якості продукції та послуг в закладах 

охорони здоров’я має здійснюватися на всіх рівнях системи охорони здоров’я 

взаємопов’язаними заходами щодо оптимізації використання ресурсів, 

модернізації, впровадження інновацій, сучасних технологій управління, з 

подальшою оцінкою ефективності отриманих результатів, визначенням 

найефективніших заходів з метою удосконалення роботи всій системи. 

Підвищення вимог до ефективності інноваційної та винахідницької 

діяльності та розвиток трансферу медичних технологій сприятиме підвищенню 

якості та ефективності надання медичної допомоги широким верствам 

населення України, що матиме не лише медичне, а й соціальне значення. 

Список використаної літератури 

1. Міністерство освіти і науки України. Науково-аналітична доповідь: 

Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році. К., 2020 – 45 с. Режим доступу -

https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-

2019-1-1.pdf 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf


2. Інновації в освіті і науці окремих країн Європи, Азії та Америки. 

Інформаційний бюлетень наукового проекту «Інноваційний університет – 

інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». - Випуск 4. 

– Ужгород, 2015. – 205 с. Режим доступу - 

https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/9721 

3. Лазоришинець В.В. Питання підвищення ефективності інноваційної 

та винахідницької діяльності й розвитку трансферу медичних технологій у 

сфері охорони здоров’я України / В.В. Лазоришинець, О.П. Волосовець, О.М. 

Кочет, А.Є. Горбань, Л.І. Закрутько, О.М. Лещишина // Укр. медичний 

часопис.- 2014. - №4(102). – С. 142-145. 

4. Горбань А.Є. Аналіз основних засобів наукової комунікації в 

інформаційному забезпеченні стратегії подолання ряду соціально небезпечних 

хвороб в Україні за 2008-2012 роки / А.Є. Горбань // Укр. мед. Часопис. = 2013. 

- № 4 (96). – С. 162-166. 

5. Міністерство освіти і науки України. Наказ від 15.09.2003 р. № 622 

«Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту 

інтелектуальної власності». Режим доступу - http://wwwzakon4.rada.gov.ua 

6. Міністерство культури і туризму України. Наказ від 02.04.2008 р. № 

353/0/16-08 «Про затвердження Методичних рекомендацій з обліку 

нематеріальних активів кіновиробництва». Режим доступу - 

http://www.zakon.nau.ua 

7. Міністерство охорони здоров’я України. Наказ МОЗ України від 

24.10.2012 р. № 834 «Про навчально-методичну діяльність вищих медичних та 

фармацевтичних навчальних закладів I–IV рівнів акредитації». Режим доступу - 

http://www.moz.gov.ua 

8. Міністерство охорони здоров’я України. Наказ МОЗ України від 

04.02.2014 р. № 98 «Про затвердження переліку наукових досліджень та 

розробок, які виконуватимуться у 2014 році». Режим доступу - 

http://www.moz.gov.ua 

https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/9721


9. Міністерство охорони здоров’я України. Наказ МОЗ України від 

18.03.2014 р. № 191 «Про моніторинг профільної діяльності наукових установ, 

підприємств та організацій, які знаходяться у сфері управління Міністерства 

охорони здоров’я України». Режим доступу - http://www.moz.gov.ua 

10. Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія 

медичних наук України. Наказ МОЗ України та НАМН від 13.11.2013 р. № 

969/97 «Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу 

охорони здоров’я». Режим доступу - http://www.moz.gov.ua 

11. Свінціцький А.С. Актуальні питання щодо впровадження медичних 

інноваційних технологій у закладах охорони здоров’я / А.С. Свінціцький, О.І. 

Висоцька // Практикуючий лікар. – 2015. - №1. – С. 7-13. 

12. Атаманова Ю.Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та 

систематизації / Ю.Є. Атаманова. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук 

Н.М., 2005. – 128 с. 

13. Беляков В.К. О проблемах инновационной политики в 

отечественном здравоохранении и необходимости создания кластеров 

медицинских инноваций / В.К. Беляков, Д.В. Пивень, Д.П. Антонов // 

Менеджмент в здравоохранении. – 2008. – №3. – С. 4-11. 

14. Биргер Е.В. Информационные и телекоммуникационные 

технологии в здравоохранении / Е.В. Биргер // М.: Риатекс, 2007. – 193 с. 

15. Закон України №1841-17 від 22.01.2010 р. «Про затвердження 

Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

на засадах сімейної медицини на період до 2011 року» // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). – 2010. – №13. – С. 126. 

16. Кан В.В. Моделирование организации инновационной деятельности 

в учреждении здравоохранения / В.В. Кан, Е.Г. Тоцкая, В.П. Новоселов // 

Сибирский медицинский журнал. – 2012. – №3. – С. 157-162. 

17. Карамишев Д.В. Реалізація та оцінка ефективності інноваційних 

проектів у системі охорони здоров’я / Д.В. Карамишев, А.С. Немченко // 

Економіка та держава. – 2006. – №2. – С. 86-88. 



18. Пашков В.Д. Державна політика щодо соціальних інновацій у галузі 

охорони здоров’я / В.Д. Пашков // Аптека. – 2006. – №37 (558). – Режим 

доступу - http://www.apteka.ua/article/3647. 

19. Розпорядження КМУ від 31 жовтня 2011 р. №1164-р «Про 

схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український 

вимір»» // Офіційний вісник України. – 2011. – №90. – С. 32. 

20. Тюмина О.В. Региональная система управления инновационной 

деятельности по разработке и внедрению клеточных и лабораторных 

технологий / О.В. Тюмина // Фундаментальные исследования. – 2013. – №11. – 

С. 85-89. 

21. Шевченко М.В. Ставлення до проведення структурних реформ в 

охороні здоров’я та запровадження медичного страхування (за даними 

соціологічного опитування керівників обласних, міських, районних управлінь 

охорони здоров’я та їхніх заступників) / М.В. Шевченко, О.О. Заглада, В.Я. 

Бойко // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – 

№2. – С. 34-39. 

22. Козаченко Р.П. Міжнародний трансфер технологій в забезпеченні 

конкурентного розвитку країн / Р.П. Козаченко // Дис. на здобуття наук. ст. 

канд. екон. н. – К., 2016. – 245 с. 

23. Когут М.В. Міжнародний трансфер технологій, як чинник 

економічного зростання / М.В. Когут // Дис. на здобуття наук. ст. канд. екон. н. 

– Львів, 2017. – 193 с. 

24. Вильтовский Д.М. Политика и законодательство в сфере трансфера 

технологий: зарубежный и национальный опыт / Д.М. Вильтовский, Е.П. 

Машонская, А.А. Успенский; под общ. ред. А.А. Успенского. – Минск: Ковчег, 

2010. – 60 с. 

25. Белова М.А. Трансфер технологий в фармацевтической отрасли // 

Материалы II Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы отечественной медико-биологической и 

фармацевтической промышленности. Развитие инновационного и кадрового 



потенциала Пензенской области»: электронное научн. издание. – ФГУП НТЦ 

«Информрегистр», Депозитарий электронных изданий. – 2012. – С. 47-49. 

26. Береговых В.В. Перенос технологий при создании производства 

лекарственного средства / В.В. Береговых, О.Р. Спицкий // Вестник РАМН. – 

2013. - № 12. - С. 49-57. 

27. Білоус О.Ю. Державне регулювання у сфері трансферу знань та 

технологій як чинник інноваційного розвитку економіки України / О.Ю. Білоус 

// Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. - Вип. 2. – С. 100-107. 

Режим доступу - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2015_2_13. 

28. Бутенко Д.С. Трансфер інноваційних технологій: сутність та 

значення для сучасної економіки України / Д.С. Бутенко, І.І. Ткачук // 

Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми 

економіки» Миколаївського національного університету ім. В.О. 

Сухомлинського. – 2015. - Вип. 3. – С. 232-235. Режим доступу - http://global-

national.in.ua/archive/3-2015/48.pdf. 

29. Горбань А.Є. Інформаційна система планування, обліку, 

моніторингу та управління інноваційною діяльністю в сфері охорони здоров'я 

України / А.Є. Горбань, М.Л. Кочина // Медична інформатика та інженерія. – 

2016. - №1. – С. 15-23. Режим доступу - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2016_1_5. 

30. Зайцев В.Є. Використання інтелектуальної власності як основа 

ефективної інноваційної діяльності та підвищення конкурентного потенціалу 

підприємств / В.Є. Зайцев // Вісник економічної науки України. – 2016. - №1. – 

С. 54-61. Режим доступу - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_11. 

31. Коренєв М.М. Актуальні питання трансферу інноваційних 

медичних технологій у галузі охорони здоров'я дітей та підлітків / М.М. 

Коренєв, М.Л. Водолажський, Т.П. Сидоренко, Т.В. Фоміна, Т.В. Кошман // 

Perinatology and pediatric. Ukraine. - 2017. - № 3(71). – С. 70-73. 

Тестові запитання по темі 

(вірна відповідь А) 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2016_1_5
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_11


1. Чим обумовлена актуальність інноваційної діяльності та трансферу 

технологій в медсестринстві? 

А. важливістю реалізації інноваційної моделі розвитку України 

Б. способами впровадження інформаційних технологій 

В. необхідністю реалізації прав та свобод громадян України 

Г. забезпеченням медичною допомогою всіх верств населення 

Д. створенням позитивних умов для поліпшення демографічної ситуації в 

Україні 

2. Інноваційна діяльність та трансфер технологій в медсестринстві 

сприяє - 

А. оптимізації раціонального використання ресурсів та управлінню якістю 

надання медичної допомоги 

Б. вдосконаленню засобів лабораторної діагностики 

В. впровадженню вдосконалених форм лікування та діагностики 

Г. отриманню позитивного результату при аналізі діяльності закладів 

охорони здоров’я 

Д. раціональному використанню інтелектуальних ресурсів закладу 

охорони здоров’я 

3. Завданням інноваційної діяльності та трансферу технологій є - 

А. розробка підходів системного впровадження ефективних і безпечних 

інноваційних технологій у практику закладів охорони здоров’я 

Б. вдосконалення лікувальних засобів 

В. вдосконалення засобів лабораторної діагностики 

Г. створення нових лікарських препаратів 

Д. створення позитивних умов для поліпшення демографічної ситуації в 

Україні 

4. Що визначає термін «трансфер технологій»? 

А. перенесення результатів фундаментальних і прикладних досліджень на 

рівень розробок, що становлять інтелектуальну цінність 

Б. отримання нового результату у фундаментальних і прикладних 

дослідженнях 

В. вивчення певного досвіду діагностики та лікування в інших 

дослідженнях або закладах 

Г. впровадження відомих методів профілактики, діагностики та лікування 

Д. аналітичне вивчення існуючих способів профілактики захворювань 

5. Під поняттям трансферу технологій частіше мають на увазі - 

А. інноваційну ідею (продукт або процес), що не освоєна до цього часу в 

промисловому масштабі ніде у світі 

Б. новий іноваційний продукт, який використовують в іншому закладі 

охорони здоров’я 

В. оцінку вартості обладнання щодо корисного внеску в процес надання 

медичних послуг 

Г. отримання позитивного результату при аналізі діяльності закладів 

охорони здоров’я 

Д. забезпечення медичною допомогою всіх верств населення 



6. Шо визначає термін «оцінка медичних технологій»? 

А. систематичну оцінку всіх властивостей, впливів або інших наслідків 

використання технологій в охороні здоров’я 

Б. систематичну фінансову оцінку ефективності використання обладнання 

В. систематичну оцінку соціальних наслідків впровадження та 

використання медичної технології 

Г. систематичну оцінку етичних наслідків впровадження та використання 

медичної технології 

Д. періодичну оцінку технічного стану впроваджених медичних технологій 

7. Основною метою оцінки медичних технологій є – 

А. ухвалення рішень, прийнятих на рівні індивідуального пацієнта, 

постачальника медичних послуг і медичних організацій 

Б. затвердження керівництвом лікувального закладу 

В. оцінка вартості обладнання щодо корисного внеску в процес надання 

медичних послуг 

Г. реалізація прав та свобод громадян України 

Д. дотримання державних стандартів України 

8. Що визначає термін «медична технологія»? 

А. втручання для зміцнення здоров’я, профілактики, діагностики, 

лікування захворювання, реабілітації або довгострокового догляду  

Б. вдосконалення систем організації охорони здоров’я 

В. підтримання здоров’я людини 

Г. захист здоров’я людини 

Д. спосіб діагностики або лікування 

9. Медична технологія може використовувати -  

А. все вищеперелічене 

Б. вакцини 

В. лікарські засоби 

Г. інструменти та обладнання 

Д. медичні процедури 

10. Чим визначається клінічна ефективність медичної технології? 

А. застосуванням підходів доказової медицини 

Б. ефективністю лікувальної процедури 

В. зміцненням здоров’я людини 

Г. кількістю діб непрацездатності впродовж року 

Д. показниками захворюваності певних верств населення 

11. Перший етап впровадження інноваційних технологій включає в себе 

наступні заходи - 

А. придбання первинної інформації (знань і технічних навичок) про 

технології 

Б. отримання державного замовлення на медичні послуги 

В. організацію впровадження технології з рішенням матеріально-

технічних, юридичних, фінансових і кадрових питань 

Г. затвердження рішення про впровадження керівництвом лікувального 

закладу 



Д. підтримка організаційних заходів (отримання державного замовлення на 

медичні послуги, маркетинг технології) 

12. Другий етап впровадження інноваційних технологій включає в себе 

наступні заходи - 

А. організацію впровадження технології з рішенням матеріально-

технічних, юридичних, фінансових і кадрових питань 

Б. підтримку організаційних заходів (отримання державного замовлення на 

медичні послуги, маркетинг технології) 

В. придбання первинної інформації (знань і технічних навичок) про 

технології 

Г. оцінку соціальних наслідків впровадження та використання медичної 

технології 

Д. створення позитивних умов для підвищення ефективності використання 

інноваційної технології 

13. Третій етап впровадження інноваційних технологій включає в себе 

наступні заходи - 

А. підтримку організаційних заходів (отримання державного замовлення 

на медичні послуги, маркетинг технології) 

Б. організацію впровадження технології з рішенням матеріально-

технічних, юридичних, фінансових і кадрових питань 

В. придбання первинної інформації (знань і технічних навичок) про 

технології 

Г. оцінку соціальних наслідків впровадження та використання медичної 

технології 

Д. затвердження рішення про впровадження керівництвом лікувального 

закладу 

14. Оберіть чинники, що впливають на вибір інноваційної технології - 

А. все вищеперелічене 

Б. маркетингові дослідження 

В. зіставлення потреб і ресурсів закладу охорони здоров’я 

Г. оцінка медичних технологій 

Д. державне замовлення 

15. Класифікація рівнів інноваційного розвитку медичних організацій 

включає наступні -  

А. все вищеперелічене 

Б. I рівень – початковий, базовий 

В. II рівень – стандартизований 

Г. III рівень – комплексний, розвинутий, орієнтований на модернізацію 

Д. IV рівень – реалізуючий інновації, здатний до динамічного та 

самостійного розвитку 

16. Напрями оцінки закладу охорони здоров’я для визначення рівня 

інноваційного розвитку закладу включають вивчення - 

А. все вищеперелічене 

Б. лікувально-діагностичного процесу 

В. організаційно-управлінської системи 



Г. інформаційного забезпечення 

Д. інноваційного розвитку 

17. Некомерційний трансфер інноваційної технології це - 

А. коли власник науково-технічного продукту не має можливості 

фінансового забезпечення або зацікавлений у скорішому використанні своєї 

технології  

Б. організація впровадження технології без вирішення матеріально-

технічних, юридичних, фінансових і кадрових питань 

В. маркетингові дослідження 

Г. підтримка організаційних заходів (отримання державного замовлення на 

медичні послуги) 

Д. ухвалення рішень, прийнятих на рівні індивідуального пацієнта, 

постачальника медичних послуг і медичних організацій 

18. До ефективних заходів ознайомлення спеціалістів певного медичного 

профілю з новітніми досягненнями науки та медичними технологіями 

відносятся: 

А. все вищеперелічене 

Б. проведення наукових форумів 

В. проведення медичних виставок 

Г. видання методичних рекомендацій 

Д. видання інформаційних листів 

19. Найважливим засобом наукової комунікації є - 

А. реєстр галузевих нововведень 

Б. патент 

В. інформаційний лист 

Г. методичні рекомендації 

Д. навчальний посібник 

20. Відповідно до «Шкали градації доказів і сили рекомендацій» рівень 

2++ свідчить про -  

А. Високоякісний систематичний огляд досліджень 

Б. Добре проведені дослідження 

В. Неаналітичні дослідження 

Г. Високоякісний метааналіз 

Д. Добре проведений метааналіз 


