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Актуальні питання трансферу інноваційних
медичних технологій у галузі охорони 

здоров'я дітей та підлітків
ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
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Наведено узагальнені сучасні відомості про такі поняття, як «інновації», «конкурентоспроможні медичні технології», «дифузія знань», «трансфер
технологій». Розкрито зміст категорії «некомерційний трансфер», його використання в галузі охорони здоров'я дітей та підлітків. Виділено етапи
впровадження наукового продукту дослідницьких робіт (нових методів діагностики, лікування, організаційних заходів та ін.), визначено інструменти
некомерційного трансферу.
Ключові слова: медична технологія, інновація, трансфер технологій, некомерційний трансфер.
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The article summarizes current information about such notions as innovation, competitive medical technologies, diffusion of knowledge, and transfer of tech"
nologies. The content of «non"profit transfer» category, its use in the field of children and adolescents health care is revealed. The stages of introduction of the
scientific research outcomes (new methods of diagnosis, treatment, organizational arrangements et al.) are highlighted, and the instruments of non"commer"
cial transfer are defined in the article.
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Актуальные вопросы трансфера инновационных медицинских технологий в области охраны
здоровья детей и подростков
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Приведены обобщенные современные сведения о таких понятиях, как «инновации», «конкурентоспособные медицинские технологии», «диффузия
знаний», «трансфер технологий». Раскрыто содержание категории «некоммерческий трансфер», его использование в области охраны здоровья
детей и подростков. Выделены этапы внедрения научного продукта исследовательских работ (новых методов диагностики, лечения,
организационных мероприятий и др.). Определены инструменты некоммерческого трансфера.
Ключевые слова: медицинская технология, инновация, трансфер технологий, некоммерческий трансфер.

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2017.3(71):70�73; doi 10.15574/PP.2017.71.70

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

Однією з найважливіших складових
діяльності НАМН України щодо реалі�

зації інноваційної політики держави в галузі
охорони здоров'я населення є створення і тран�
сфер нових способів, методів і технологій діаг�
ностики, лікування та профілактики найбільш
поширених захворювань людини, у т.ч. нових
лікарських засобів, медичної техніки та виробів
медичного призначення (Концепція розвитку
медичної науки і основні напрями наукових
досліджень у наукових установах НАМН 
на 2013–2015 роки) [7]. Проблеми трансформа�
ції наукових розробок в об'єкти інноваційної
діяльності (інноваційний продукт) та їх
освоєння фахівцями є надзвичайно актуаль�
ними в галузі охорони здоров'я дітей та підліт�
ків. Водночас, залишаються невизначеними
питання, які стосуються впровадження резуль�
татів наукових досліджень у практичну меди�
цину. Виникає низка запитань. Зокрема, 
«Яка різниця між поняттями: «впровадження

інновацій» і «трансфер медичних технологій»;
«трансфер знань» і «трансфер технологій»?» 
«Чи завжди медична технологія є інновацією, 
а, можливо, ці категорії використовуються 
як синоніми у професійному соціумі?» та ін. 

Вочевидь, для подальшого обговорення
питань впровадження результатів наукових
досліджень у галузі охорони здоров'я дітей 
та підлітків слід визначити категорійний апа�
рат цієї важливішої проблеми. На жаль, у про�
фесійному медичному соціумі не приділено
достатньої уваги розробці цього питання, тобто
впровадження результатів наукових дос�
ліджень у практику фахівців потребує вирі�
шення теоретичних і практичних завдань, серед
яких — визначення змісту термінів, оцінка
шляхів впровадження.

У методичних рекомендаціях щодо іннова�
ційних технологій у медицині надається
ретельне тлумачення термінам, які використо�
вуються при обговоренні гострих проблем
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впровадження результатів науково�дослідних 
і дисертаційних робіт у практичну діяльність, 
а саме: «інноваційний продукт», «інструктив�
но�методичний документ», «досягнення»,
«новація», «передовий досвід». На думку
фахівців, інновації в медицині розуміються як
нові рішення, що зумовлюють опанування
нових медичних технологій (діагностика, 
лікування та профілактика захворювань, орга�
нізація системи медичної допомоги та упра�
вління охороною здоров'я), яка реалізується 
в системі практичної охорони здоров'я та
медичної науки. 

Сьогодні під медичною технологією
розуміють динамічно взаємопов'язане клінічне,
лабораторне, інструментальне, функціональ�
нодіагностичне, медикаментозне, немедика�
ментозне, реабілітаційне, організаційно�ме�
тодичне, а також сервісне забезпечення ліку�
вально�діагностичного процесу, який являє
собою певний набір та послідовність закінче�
них дій (операцій) і процедур (сукупність опе�
рацій), що проводяться з метою вдосконалення
систем організації охорони здоров'я, у рамках
яких захищається і підтримується здоров'я
людини [3, 9, 14].

Динаміка розвитку медицини, зокрема, 
розробка конкурентоспроможних методів про�
філактики, діагностики та лікування, переви�
щує розвиток технологій у багатьох інших
галузях, вважаючи їх високу технологічність,
тісний взаємозв'язок із наукою і вплив людсь�
кого 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 обґрунто�
ване застосування знань у рамках комплексних
систем взаємодії між вченими і користувачами
з метою прискорення отримання медико�со�
ціального ефекту. У медицині дифузія знань
націлена на поліпшення здоров'я населення,
підвищення ефективності медичних послуг та
удосконалення всієї системи охорони здоров'я.

Аналіз публікацій з питань трансферу знань
і технологій свідчить про те, що переважно ця
проблема розглядається в економічній площи�
ні. Узагальнення інформаційних досліджень
показує, що під трансфером знань у широкому
розумінні дослідники мають на увазі процеси
передавання результатів наукових досліджень

із залученням наукових комунікацій від авто�
рів до користувачів. Трансфер технологій 
є складовою трансферу знань.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу тех�
нологій» категорія «трансфер технології» визна�
чається як передача технології, що супроводжу�
ється укладенням угоди між фізичними і/або
юридичними особами, в якій встановлюються
майнові права і обов'язки щодо технології та/або
її складових, зміни або припинення дії [11].

Водночас, потреби сьогодення обумовлюють
більш широке трактування змісту цієї категорії.
На наш погляд, найбільш ретельно це питання
досліджено у працях таких економістів, 
як Д.І. Погрібний, Л.І. Федулова, В.П. Соловйов,
В.Ф. Столярова, Т.Є. Воронкова та ін. [2, 10, 15].

Поняття «трансфер технологій» для вітчиз�
няної науки і практики є відносно новим. Так,
розглядаючи дефініцію «трансфер технологій»,
Д.І. Погрібний [10] наголошує, що слід приділи�
ти увагу її визначенню, яке дається згідно 
з офіційними рекомендаціями Організації з еко�
номічного співробітництва та розвитку 
(OECD). Тобто трансфер технологій — це пере�
дача науково�технічних знань і досвіду для
надання науково�технічних послуг, застосуван�
ня технологічних процесів і випуску продукції.
На думку зарубіжних вчених, трансфер техноло�
гії — це процес, за допомогою якого вся сукуп�
ність «систематизованих знань» (наукові та нау�
ково�прикладні результати, об'єкти права інте�
лектуальної власності, комерційні таємниці та
ноу�хау), незалежно від того, в якій об'єктивній
формі вони виражені, використовуються для
забезпечення приватних і суспільних потреб [6]. 

За економічним змістом трансфер техноло�
гій поділяється на дві форми: комерційний 
та 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 роз�
мірах згідно з умовами угоди.

Некомерційний трансфер частіше за все
використовується в процесі фундаментальних,
базових наукових досліджень, наукових від�
криттів, 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. Іноді він супроводжуєть�
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ся невеликими витратами й може підтримува�
тися як державою, так і приватними особами.
На думку багатьох авторів, інструментами
некомерційного трансферу технологій виступа�
ють вільна (доступна) науково�технічна інфор�
мація: наукові і професійні технічні журнали,
періодика та інша спеціальна література, бази 
і банки даних, патентні видання, документи,
довідники, доповіді і виступи на міжнародних
конференціях, семінарах, симпозіумах, ярмар�
ках, виставкових заходах, стажування вчених 
і фахівців в університетах та організаціях;
обмін ліцензіями і науково�технічною інфор�
мацією на паритетній основі, створення вен�
чурних фірм фахівцями з однієї або різних
країн, створення маркетингових підрозділів 
у великих об'єднаннях (корпораціях) [4, 8].

Впровадження нових методів профілактики,
діагностики та лікування, організаційних тех�
нологій тощо включає в себе три основні етапи:
придбання первинної інформації (знань і тех�
нічних навичок) про технології; організацію
впровадження технологій, вирішення мате�
ріально�технічних, юридичних, фінансових 
і кадрових питань надання послуги або продук�
ту, а також після впровадження підтримку
організаційних заходів таких, як отримання
державного замовлення на медичні послуги 
з урахуванням запровадженої технології, мар�
кетинг технологій тощо.

На першому етапі споживачі здобувають
первинні знання про інновації, а також набува�
ють технічні навички, необхідні для впрова�
дження технології.

На організаційному етапі впровадження тех�
нології вирішуються юридичні, фінансові
питання, створюється організаційна структура.
Якщо нова технологія може призвести до
надання нової медичної послуги, постає питан�
ня щодо розробки медичних протоколів, реє�
страції нових лікарських засобів або придбання
(удосконалення) медичного обладнання.

На етапі підтримки впровадженої технології
проводяться маркетингові дослідження, забез�
печення адекватної компенсації за виконання
технології тощо. Дуже важливо оцінювати
ефективність впровадженої технології за показ�
никами здоров'я пацієнтів, показниками склад�
ності виконання для персоналу та успішності
реалізації вимог, фінансовими показниками. 
У результаті оцінки результатів запроваджено�
го методу, послуги або продукту, споживачем
можуть бути зроблені заходи щодо вдоскона�
лення технології [1]. 

Вочевидь, категорія «некомерційний тран�
сфер медичних технологій» у галузі охорони здо�
ров'я дітей та підлітків буде трактуватися, як
передача нових знань, отриманих при виконанні
дослідницьких робіт і втілених у медичні техно�
логії (об'єкти інноваційної діяльності), що
містять опис застосування способів, методів і тех�
нологій діагностики, лікування та профілактики
гострих та хронічних захворювань (у т.ч. нові
лікарські засоби, медична техніка та вироби
медичного призначення), а також організаційні
рішення щодо удосконалення медичного забезпе�
чення дітей та підлітків шляхом укладення відпо�
відної угоди між розробником (власником) і спо�
живачами для їх безкоштовного використання у
практичній діяльності лікарів, в учбових програ�
мах навчання фахівців у закладах післядиплом�
ної 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 [13].

Таким чином, за аналізом літературних дже�
рел стосовно питань трансферу медичних тех�
нологій у галузі охорони здоров'я дітей та
підлітків можна зробити такі висновки.

У широкому розумінні трансфер медичних
технологій, розроблених за результатами дос�
лідницьких робіт, являє собою їх просування 
з використанням усіх наукових комунікацій
(публікування в науково�практичних видан�
нях, презентація результатів дослідження на
наукових форумах, навчання лікарів у закладах
післядипломної освіти, розміщення знань 
в мережі Інтернет). У менш вузькому розумін�
ні — використання фахівцями в роботі резуль�
татів досліджень, втілених у науково�технічну
продукцію (об'єкти інтелектуальної власності,
методичні рекомендації, інформаційні листи,
комп'ютерні програми та бази даних).

Некомерційний трансфер наукового результа�
ту являє собою процес поширення нових знань у
професійному соціумі без отримання винагороди.
До об'єктів некомерційного 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 тема�
тичних програм у засобах масової інформації.

Конфлікт інтересів відсутній.
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