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Створення та розвиток інноваційної моделі пілотних проектів (біокластеру), 

спрямованого на оптимізацію використання науково-технічного ресурсу та модернізації 

інфраструктури системи впровадження у медичну галузь сучасних технологій скринінгу та 

профілактики найбільш поширених патологічних процесів, стримується як окремими 

елементами консервативних засад доказової медицини, так і відсутністю системи державної 

підтримки впровадження інноваційної продукції, пільгового оподаткування інноваційних 

технологій.  

Так, зокрема, в нормативно-правових актах України, що регламентують інноваційну 

діяльність, відсутні категорійні поняття «реалізація інноваційної продукції», «зовнішнє 

інноваційне середовище» та інше, які є важливими складовими саме механізмів впровадження 

інновацій.  

Необхідно терміново переглянути існуючу систему підготовки спеціалістів, магістрів 

оскільки вона не в повній мірі відповідає вимогам часу, що значно ускладнює здійснення 

посередницьких функцій між усіма елементами інноваційного середовища. 

Аналіз основних документів, що здійснюють нормативно-правове забезпечення 

науково-інноваційної та інноваційної діяльності зобов’язує нести ряд змін до чинного 

законодавства та правових актів України, зокрема: 

– удосконалити нормативно-правову базу та розробити ефективні робочі механізми 

реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я; 

– запровадити податкові стимули щодо активного залучення приватного капіталу для 

комерціалізації наукових розробок; 

- забезпечити систему підготовки кадрів у сфері трансферу технологій – технологічних 

брокерів. 

Таким чином, аналіз основних документів, що здійснюють нормативно-правове 

забезпечення проведення наукової та інноваційної діяльності у галузі медицини, свідчить про 

необхідність низки заходів на рівні чинного законодавства для підвищення ефективності та 

оптимізації означеної діяльності - з метою посилення практичного застосування медичних 

інновацій.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ РЕАЛІЗАЦІЇСТАРТАП ПРОЄКТУ «ПОВ`ЯЗКА 

ВУГЛЕЦЕВА СОРБУЮЧА» 

 
ENSURING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RESEARCH ORGANIZATIONS FOR 

EXAMPLE OF IMPLEMENTATION OF THE STARTUP OF «ADSORPTIVE CARBON 

DRESSING» 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТАРТАП 

ПРОЕКТА «ПОВЯЗКА УГЛЕРОДНАЯ СОРБИРУЮЩАЯ» 

 
Анотація. Сучасна концепція інноваційного розвитку сфери медичних послуг базується на реалізації 

механізму трансферу технологій від продуцентів медичних і біологічних новацій - наукових установ та 

університетів. Значимість стартап-проектів як перспективної сфери для вкладень інвестиційних та 

венчурних фондів, бізнес-ангелів та інших приватних інвесторів актуалізує дослідження факторів їх 

успішного функціонування, серед яких важливими є ефективний маркетинг стартап-проєктів з 

використанням інноваційних технологій їх просування. 

Abstract. The modern concept of innovative development of medical services is based on the implementation of 

the mechanism of transfer of technologies from producers of medical and biological innovations - research 

institutions and universities. The importance of start-up projects as a promising area for investment of investment 

and venture funds, business angels and other private investors highlights the study of factors of their successful 

operation, among which are important marketing of start-up projects using innovative technologies to promote 

them. 

Аннотация. Современная концепция инновационного развития сферы медицинских услуг базируется на 

реализации механизма трансфера технологий от продуцентов медицинских и биологических новаций - 

научных учреждений и университетов. Значимость стартап-проектов как перспективной сферы для 

вложений инвестиционных и венчурных фондов, бизнес-ангелов и других частных инвесторов 

актуализирует исследование факторов их успешного функционирования, среди которых важны 

эффективный маркетинг стартап-проектов с использованием инновационных технологий их продвижения. 

 

На сьогоднішній день, вагомим викликом соціального, бізнес-, державного та 

міжнародного секторів є медико-санітарні бар’єри, що породжують загрози для одних 

суб’єктів господарювання та можливості – для інших. Доступність сучасних медичних 

технологій, препаратів і медтехніки безпосередньо впливає на тривалість і якість життя. 

Забезпечення значного прогресу у розвитку соціальних галузей - охороні здоров'я, 

фармацевтиці, біотехнології тощо за рахунок інвестицій в біомедичні розробки, є 

пріоритетним завданням модернізації охорони здоров’я.  

Значимість стартап-проектів як потенційно перспективної сфери для вкладень 

інвестиційних та венчурних фондів, бізнес-ангелів та інших приватних інвесторів актуалізує 

дослідження факторів їх успішного функціонування, серед яких важливими є ефективний 

маркетинг стартап-проєктів з використанням інноваційних технологій їх просування. 

Мета роботи: запропонувати заходи з реалізації механізму комерціалізації інноваційної 

продукції на основі аналізу макро-, мезо- та мікроекономічного середовища функціонування 

стартап проекту. 

На сьогодні, значима увага у секторі охорони здоров’я приділяється питанням лікування 

ранової інфекції, пролежнів та злоякісних ран, що є серйозною проблемою медико-

біологічного і соціально-економічного характеру[1,2]. Одним із чинників високого рівня 

летальності, є резистентність до антибіотиків. Антибіотикорезистентні інфекції щорічно 

забирають щонайменше 50 тис життів в Європі та США [3] та до 2050 р. можуть спричинити 

до 10 млн смертей, що перебільшує їх кількість разом від раку та діабету [3]. Вирішення 

проблеми лежить в площині розробки нових антимікробних стратегій, тобто створення 

ранових покриттів, дія яких реалізується через зв’язування/поглинання мікробів, що 

притаманне пов’язкам на основі волокнистих вуглецевих сорбентів [4,5].  
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Поширення інфекційних захворювань є однією з передумов формування законодавчих 

обмежень. Згідно з висловом А. Ейнштейна: "Серед безладу знайдіть простоту; серед розбрату 

знайдіть гармонію; в труднощах знайдіть можливості…". – компаніям на ринку потрібно[6]: 

а) адаптуватися до умов функціонування, навіть через використання стратегій диверсифікації 

чи диференціації та здійснювати пошук партнерів; б) соціальна відповідальність бізнесу на 

основі взаємодії з усіма стейкхолдерами у відповідності до етичних та культурних норм 

суспільства; в) створювати власні правила гри, задаючи розвиток для інших гравців. Тобто, 

компаніям слід не лише адаптуватися до умов господарювання, а, використовуючи соціально-

відповідальну діяльність, заохочувати інших гравців до формування еко-простору на основі 

формування трикутника знань.  

Отже, необхідною умовою інноваційного розвитку є здійснення інноваційної діяльності, 

результатом якої є розробка та впровадження інновацій в діяльність компанії, що веде до 

кількісних та якісних змін ефективності функціонування підприємства і сприяє підвищенню 

рівня конкурентоспроможності на ринку[6]. Яскравим прикладом засобу трансферу інновацій 

у сфері медицини, продукт якого сприяє уникненню впливу зовнішніх загроз на відкриту рану, 

є стартап з виробництва пов’язки вуглецевої сорбуючої (ПВС). 

Ріст ринкової площини ранових пов’язок є наслідком наступних стимулів: старіння 

населення, зростання захворюваності на діабет, військові конфлікти та катастрофи, 

скорочення термінів стаціонарного лікування та ін. 

В ІЕПОР [7] розроблено та впроваджено в практику охорони здоров’я ПВС, проєкт з 

виробництва якої було нагороджено на конкурсі "Винахід року" спеціальною відзнакою за 

низку корисних моделей за ефективне рішення в галузі медицини: патент України на корисну 

модель № 78585 «Спосіб використання пов'язки вуглецевої сорбуючої медичного 

призначення» та патент України на корисну модель № 92082 «Перев'язувальний засіб на 

основі вуглецевих волокнистих сорбентів». Стартап розглядається підприємством, що 

знаходиться на початкових етапах розвитку, здійснюючи пілотне виготовлення в середньому 

10000 шт. ПВС в рік одного розміру та їх комерціалізації різними каналами збуту.  

Однією з конкурентних переваг ціннісної пропозиції є отримання ПВС з природньої 

сировини - гідрат целюлози, активованої за оригінальною технологією, що має розвинену 

(2000 м2/г) сорбційну поверхню та унікальні сорбційно-кінетичні параметри, які забезпечують 

сукупність властивостей ПВС (табл. 1). Найбільш визначною є її висока адсорбційна 

активність, що приводить до швидкого поглинання з ранового вмісту значної кількості 

різноманітних біологічно активних компонентів та токсичних продуктів.  

Використання ПВС суттєво зменшує набряк, запалення і біль, покращує місцевий 

гемостаз, запобігає резорбції токсичних компонент у кровообіг і генералізації інфекції, 

гальмує ускладнення, прискорює регенерацію та у 1,5 – 2 рази скорочує термін загоєння ран. 

Таблиця 1 - Властивості ПВС 
Висока адсорбційна активність 

Локальна та системна детоксикація  

Протимікробна дія 

Виразна протизапальна та 

протинабрякова дія  

Зниження больових відчуттів 

Захист рани від вторинної інфекції  

Гемостатична активність 

Іммобілізація біологічно активних агентів  

Паро- та вологопроникність 

Гігроскопічність  

Капілярність  

Нетоксичність 

Відсутність подразнень та алергічних 

реакцій 

Еластичність  

Моделювання профілю рани 

Спектр властивостей ПВС, включає бактеріостатичний ефект, тобто активну адсорбцію 

і загибель мікроорганізмів, у тому числі і високорезистентних штамів на поверхні ПВС. 

Можливість іммобілізації на ПВС біологічно активних агентів, які покликані посилити 

її корисні властивості, відкриває перспективи створення нових аплікаційно-сорбційних 

засобів з підвищеним лікувальним ефектом. 

Комплекс функціональних властивостей ПВС обумовлює сегментний склад споживачів 

- пацієнти з поверхневими післяопераційними ранами, рановою інфекцією та гнійно-
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запальними ускладненнями, опіками різного ступеню тяжкості та хронічними ранами. ПВС 

показала ефективність в лікуванні ран при мінно-вибухових ураженнях, виробничих травм, у 

підготовці ранового ложа для аутотрансплантації і загоєння донорських ділянок.  

ПВС сертифікована за системою ISO, захищена українськими патентами і ноу-хау, 

успішно використовується в українських цивільних та військових клініках, що визначає 

комплекс конкурентних переваг серед бенчмарку. 

Отже, відповідно до зазначених системних складових здійснення інноваційного 

розвитку, суб’єктам науково-дослідної екосистеми необхідно приділяти важливу увагу 

формуванню проактивної поведінки на основі адаптації до умов господарювання, соціально-

відповідального ведення діяльності та впровадження інновацій, що веде до підвищення як 

власної конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі так і розвитку сектору ведення 

бізнесу в цілому. 
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