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їх отримання і використання» на 2017-2021 роки 

 

 

 

Програма відповідає двом державним пріоритетам України                 

до 2020 року, затвердженим Законом України «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки», та пріоритетним тематичним напрямам 

наукових досліджень і науково-технічних розробок, затвердженим  

постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942,  а саме: 

«5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань» та «6) нові речовини і матеріали».   

 

 

Стан, проблеми та обґрунтування  

необхідності реалізації Програми 

 

Світовий обсяг ринку медичних технологій (у тому числі техніки і 

матеріалів) складає $300 млрд/рік, темп зростання – 10% щороку. 

Прогнозований ринок медичної техніки і матеріалів в Україні становить 

1,6 млрд. доларів. Реальний ринок медичних товарів 750,8–850 млн. 

доларів, у тому числі імпорт 665,2 млн. доларів.  

Найбільший сегмент ринку біоматеріалів складають кісткові 

біоматеріали. В Україні щороку близько 5 тис. пацієнтів оперуються 

через патології опорно-рухового апарату і потребують застосування 

кісткової пластики – тоді як реальні потреби значно вищі, оскільки 

оперують лише 10% пацієнтів від тих, які цього потребують. За даними 

компанії «Лікар-Інвест» (Україна), тільки за напрямом 

ендопротезування кульшових суглобів  ринок  України оцінюється не 

менше як у 100 млн. євро на рік, і це при тому, що практично на сьогодні 

він задовольняється не більш як на 15% і майже 90% з цих 15-ти –  

імпортована продукція. Приблизно така сама ситуація і по виробах 

інших медичних галузей. 
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Через погіршення стану навколишнього середовища, зниження 

рівня матеріального забезпечення населення та якості вітчизняної 

медицини тощо в Україні збільшується  кількість пацієнтів із 

захворюваннями опорно-рухового апарату та черепно-щелепно-лицьової 

системи. Старіння населення підвищує попит на послуги 

реконструктивно-відновлювальної хірургії, причому остеопороз, який є 

результатом старіння організму, займає перше (35%) місце серед усіх 

захворювань опорно-рухового апарату. Число пацієнтів із 

захворюваннями кісткової тканини, які призводять до переломів шийки 

стегна та хребта, досягає 50% серед населення у віці старше 50 років 

(відповідно до прогнозів число літніх людей до 2020 р. подвоїться), але 

постійно зростає й кількість  молодих людей, що мають патології 

кісткової  тканини і потребують ендопротезування. Загалом як при 

переломах шийки стегна, так і при бойових пораненнях найбільш 

доцільним є ендопротезування. Мільйонам людей завдяки 

ендопротезуванню вдалося запобігти інвалідності. В середньому щороку 

ендопротезування потребують від 500 до 1000 хворих і травмованих                    

на 1 млн. населення. В Україні, зокрема, кожен рік потребують 

протезування 25–40 тис. хворих (протезується зараз близько 2% від цієї 

кількості).  

У світі дотепер розроблено більш як 800 різновидів ендопротезів 

кульшового суглобу, але ідеального ендопротезу ще не існує, тож 

нагальними залишаються пошуки як кращих матеріалів, так і 

конструкцій із них.  

З 2014 р. у зв’язку з воєнними діями на Сході України зростає 

кількість і поранених воїнів, і цивільних громадян. Під час бойових дій у 

сучасних умовах поранення кінцівок складають 65–70% від усіх 

поранень. Ураження кісткової тканини займають значну частку в 

загальній кількості поранень. При значних порушеннях кісткової 

тканини операція завершується втратою повноцінного функціонування 

кістки або ампутацією. Подальше екзопротезування не може вже 

повернути повноцінне функціонування ураженої ділянки. При втратах 

великих ділянок кістки використання трансплантатів є дорогим, 

можлива низка ускладнень. Крім того, змінився і характер травм опорно-

рухового апарату, в зв’язку з чим не вистачає не лише якісних 

імплантатів, а й передових технологій їх використання. Проте розвиток 

вітчизняних підприємств-розробників виробів медичного призначення 

різко уповільнився останніми роками. Вітчизняне виробництво займає 

менше 10% ринку, тоді як імпортні імплантати, протези, деталі для 

остеосинтезу, пов’язки на рани, шовні та інші матеріали, що 

постачаються зараз на медичні ринки України, коштують дуже дорого та 

мають недоліки через недосконалість матеріалів, з яких вони 

виготовлені.  
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Відсутній в Україні й напрям розвитку принципово нової 

технології – інженерії кісткової тканини (bone tissue engineering), яка 

дуже активно розвивається за кордоном. Суть методу полягає в тому, що 

в організмі створюють умови для  відновлення   ушкодженої тканини, а 

саме: у пористому сумісному з організмом матриксі необхідної форми 

культивують аутоклітини пацієнта й потім поміщають у дефектну 

ділянку кістки і відбувається нарощення повноцінної кістки. Основними 

компонентами цих імплантатів є біоактивна кераміка з властивостями, 

що регулюються, та клітини, що індукують остеогенез. Завдяки 

застосуванню цієї технології можна вирощувати повноцінну кісткову 

тканину у великих об’ємах, що дуже актуально для України. На жаль, 

лише поодиноких наших бійців за великі кошти лікують за кордоном із 

використанням цієї методики, і це при тому, що інститути НАН України 

мають всі умови для її розвитку.  

Враховуючи високу вартість імпортованих виробів та практичну 

неможливість для більшості наших громадян через фінансову скруту 

купувати такі вироби та оплачувати самі операції, можна дійти висновку 

про ще одну невід’ємну складову високої соціальної значущості й 

необхідності започаткування нової Програми. 

Таким чином, надзвичайно актуальним і гострим є забезпечення 

медичного ринку України надійними, конкурентоспроможними 

вітчизняними імплантатами та протезами, спеціалізованою апаратурою 

та біосумісним інструментарієм і новітніми технологіями їх 

використання для проведення повноцінної реконструктивно-

відновлювальної хірургії. Ключовим моментом при створенні нових 

виробів медичного призначення є прогресивні матеріали з високою 

наукоємністю, покращеними біологічними та механічними 

характеристиками, що  забезпечать повноцінне відновлення функцій 

вражених органів та тканин. 

У розвинених країнах основним джерелом економічного зростання 

є передова наука і впровадження новітніх технологій, що і зумовлює 

нагальну необхідність докорінного підвищення науково-технічного 

рівня економіки та вжиття заходів з організації співпраці науково-

дослідних інститутів з вищими навчальними та медичними закладами 

України 

Зазначені проблеми зумовлюють необхідність започаткування 

Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України 

«Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання 

і використання» на 2017-2021 роки. 

 Науково-дослідні інститути НАН України мають великий досвід і 

необхідні знання для забезпечення її успішного виконання. 
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З огляду на комплексний міждисциплінарний характер проблем, 

що пропонуються для вирішення у рамках Програми, дослідження, 

розробки та заходи з впровадження отриманих результатів потребують 

координації робіт як у НАН України, так і в співпраці установ Академії 

із науково-медичними та лікувальними установами. 

В Україні вже є певні напрацювання у цьому напрямі. Розробки 

інститутів НАН і НАМН України у галузях біоматеріалознавства, 

обробки матеріалів, біології та медицини визнані на міжнародних 

форумах, конкурсах і виставках, частково вже впроваджені у 

виробництво і можуть стати основою системного відродження 

вітчизняної медичної промисловості.  

Так, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича разом 

з Інститутом електрозварювання ім.Є.О.Патона, Інститутом надтвердих 

матеріалів ім.В.М.Бакуля, Інститутом металофізики ім.Г.В.Курдюмова, 

інститутами прикладної фізики, хімії високомолекулярних сполук, 

біохімії ім.О.В.Палладіна та іншими інститутами НАН України останнім 

часом активно займаються розробкою технологій отримання 

біоматеріалів різного функціонального призначення, дослідженням, 

виготовленням та підготовкою до клінічного застосування виробів 

медичного призначення, а саме:   

– нових сплавів титану та танталу – з високою корозійною 

стійкістю, без шкідливих для організму елементів, наявних у традиційно 

використовуваних у медицині сплавах, з остеотропними добавками, які 

значно підвищують біосумісність та мають понижений модуль 

пружності при достатньо високій міцності – що дуже важливо для їх 

механічної сумісності як із кістковою тканиною, так і з іншими видами 

сполучної тканини; 

–  керамічних матеріалів на основі діоксиду цирконію та оксиду 

алюмінію для виготовлення головок ендопротезів, які відзначаються 

фазовою стійкістю до старіння та високими механічними властивостями;  

– біоактивної кальційфосфатної кераміки яка використовується 

не лише для пластики кісткової тканини, а й як носії препаратів для 

лікування туберкульозу, остеомієліту та онкозахворювань; а також для 

створення композиційних матеріалів та для виготовлення імплантатів в 

м’які тканини; 

–  вуглецевих наноструктурних волокнистих матеріалів для 

захисту навколишнього середовища, детоксикації і лікування організму 

людини тощо. 

Особливої уваги заслуговують матеріали з біоактивної кераміки, 

створені вченими Інституту проблем матеріалознавства 

ім.І.М.Францевича НАН України, які призначені для виготовлення 

імплантатів, що застосовують в реконструктивно-відновлювальній 

хірургії кісткової тканини. Завдяки своїй повній ідентичності 

мінеральному компонентові кісткової тканини біоактивна кераміка має 
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ідеальну біосумісність та, поступово розчиняючись у біологічному 

середовищі, заміщується повноцінною кістковою тканиною або надійно 

інтегрується з нею. Виходячи з високих показників біосумісності 

біоактивної кераміки, перспективні технології створення композицій з 

іншими матеріалами з метою одержання біосумісних матеріалів з 

необхідними іншими властивостями. Так, вчені зазначеного інституту 

започаткували дослідження та розробки зі створення композиційних 

матеріалів, у яких поєднуються біологічні властивості створеної в 

інституті біоактивної кераміки та оптимальні механічні властивості 

нових титанових сплавів, також створених тут, активно розроблюється 

гранульна технологія отримання високопористих покриттів для 

металічних імплантатів. 

Завдяки широкій співпраці між інститутами НАН України та 

провідними медичними центрами держави, зокрема із Національним 

медичним університетом ім.О.О.Богомольця, Інститутом травматології 

та ортопедії НАМН України, Національним інститутом раку, Інститутом 

патології хребта та суглобів ім.проф.М.І.Ситенка НАМН України, 

Луганським державним медичним університетом, Національною 

дитячою спеціалізованою лікарнею «ОХМАТДИТ» МОЗ України, 

Білоцерківським національним аграрним університетом, більш як з                

50 клініками та обласними лікарнями, Національною медичною 

академією післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика вже є ряд 

підтверджень перспективності використання розроблених матеріалів з 

біоактивної кераміки в клініці реконструктивно-відновлювальної 

хірургії.  

Водночас усі ці контакти мають швидше спонтанний, аніж 

системний характер. Тільки системна співпраця сприятиме значному 

розширенню сфери застосування цих матеріалів та розробці широкого 

асортименту імплантатів для різних клінічних випадків. Розроблення 

перспективних матеріалів недостатньо для впровадження їх в широку 

клінічну практику, необхідне поєднання цих розробок з 

напрацюваннями інших інститутів у галузях обробки матеріалів, 

виготовлення з них імплантатів, досліджень властивостей, створення 

композицій. Необхідна тісна співпраця з біохіміками і медиками для 

створення імплантатів з необхідним комплексом властивостей. 

Така співпраця зробить можливим використання цих розробок у 

галузі реконструктивно-відновлювальної хірургії для відновлення 

великих об’ємів кісткової тканини як поранених під час бойових дій, так 

і при онкологічних захворюваннях під час ревізійних ендопротезувань. 

У Науково-технічному комплексі «Інститут монокристалів» НАН 

України на сьогодні вже розроблено комплекс біоінертних сапфірових 

імплантатів для імплантології, хірургії та медичного приладобудування. 

Зокрема, це шарнірні компоненти ендопротезів, хребці різних 

типорозмірів, нижньощелепні суглоби як для дітей, так і для дорослих, а 

також фіксатори, подовжувачі щелепної кістки, гвинти тощо. Низкою 
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медико-біологічних досліджень доведено, що сапфірові вироби для 

медицини є абсолютно інертними до живого організму, що є теж 

важливою властивістю біоматеріалів у певних клінічних випадках.  

Стратегічним напрямом економічного і соціального розвитку 

Європейського Союзу визнана біомедична інженерія.  

Саме розвиток технологій у вищенаведених галузях у найближчі 

десятиріччя стане однією з основних рушійних сил нової науково-

технічної революції, яка призведе до суттєвих змін у багатьох галузях 

промисловості, медицини і охорони довкілля, військової техніки, у 

повсякденному побуті та культурі виробництва, дозволить керувати 

фізичними, хімічними і біологічними процесами на атомарному і 

молекулярному рівнях та створювати принципово нові матеріали, 

прилади, медичні препарати, елементи пристроїв для експрес-аналізу в 

медицині і засоби для цільового транспортування ліків в організмі.           

В основі цих технологій лежать саме біоматеріалознавство і медична 

інженерія.  

Разом з тим в Україну відповідні біоматеріали та технології їх 

використання  надходять переважно ззовні, а хворі з відповідними 

патологіями найчастіше лікуються за кордоном або в клініках, які 

використовують імпортні матеріали, устаткування та технології. Такі 

операції недоступні пересічному українцю, а це не задовольняє потреби 

суспільства і не сприяє розвитку конкурентоспроможної в світі 

економіки України. При цьому інноваційна складова ще не набула 

досить значного впливу і не стимулює створення нових галузей 

біомедичної промисловості. Наука нашої країни, що була і є джерелом 

високих технологій, через довготривалу відсутність держаних інвестицій 

і замовлення приватного бізнесу зараз має обмежені технічні можливості 

для створення інноваційних конкурентоспроможних продуктів та нової 

інтелектуальної власності. Держава не використовує потужний науковий 

потенціал – дійсну спадщину України та не зміцнює лабораторні бази 

наукових інститутів і вищих навчальних закладів. В Україні є всі 

необхідні передумови для створення сегмента ринку біотехнологій на 

основі власних науково-технічних розробок – інтелектуальної власності 

вітчизняних вчених, причому саме на українських підприємствах.  

Отже, об’єднання наукових колективів у межах визначених 

пріоритетних напрямів з метою координації їх зусиль у розв’язанні 

наукових завдань і створенні ефективного конкурентного середовища 

для розвитку біотехнологій дозволить забезпечити технологічний 

прорив України в майбутнє, її економічну незалежність та безпеку, 

підвищити конкурентоспроможність науки та промисловості, суттєво 

змінити якість життя та здоров’я нації, збільшити середній вік людини. 
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Програма об’єднає зусилля вчених різних відділень НАН України, 

зокрема фізико-технічних проблем матеріалознавства, біохімії, фізіології 

і молекулярної біології, хімії, фізики та астрономії, які вже мають 

певний досвід та напрацювання з напрямів цієї програми. У її виконанні 

можуть брати участь і вчені інших відділень НАН України. 

 

 

Мета Програми 

 

Головною метою Програми є створення біоматеріалів нового  

покоління і виробів з них, а також технологій їх застосування, з 

поєднанням широкого спектра профільних досягнень інститутів НАН 

України з метою формування нового високотехнологічного сектору 

економіки України  на основі виконання комплексних цільових 

фундаментальних та прикладних досліджень.  

 

 

Основні розділи Програми 

 

1. Розробка нових біосумісних матеріалів і технологій 

виготовлення імплантатів, ендо- та екзопротезів для хірургії і 

реабілітаційної медицини.  

2. Розробка матеріалів і технологій для зупинки кровотеч, 

лікування ран і травматичних уражень. 

3. Створення спеціалізованої апаратури та біосумісного 

інструментарію для різних галузей медицини. 

4. Розробка медичних маркерів, біосумісних носіїв та 

біоостеоіндукторів. 

 

 

Очікувані результати 

 

По виконанню Програми будуть розроблені наукові підходи до 

створення новітніх біоматеріалів, технологій їх розроблення та 

використання, а також нормативні документи і науково-методологічні 

рекомендації щодо практичного використання розробок, які 

сприятимуть: 

–  створенню вітчизняного виробництва виробів біомедичного 

призначення завдяки налагодженню власного виробництва за 

напрямами, якнайбільш готовими для впровадження; 

–  втіленню створених у рамках виконання Програми розробок 

безпосередньо у клінічну практику;  

–  забезпеченню доступності для більшої кількості громадян 

України якісного медичного обслуговування;  
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– досягненню значного соціально-економічного ефекту від 

суттєвого імпортозаміщення та покращення економічного становища 

нашої держави загалом; 

– створенню передумов для започаткування Програми вищого 

рівня, а саме: Державної науково-технічної програми аналогічного 

спрямування, до участі у виконанні якої необхідним буде безпосереднє 

залучення, крім вчених та інших профільних фахівців НАН України та 

НАМН України, представників вузівської науки, а також споживачів 

кінцевої продукції – медичних закладів. 

Підтримка власного виробника зменшить імпортозалежність та 

створить  нові робочі місця. Вітчизняні  медичні матеріали і вироби з 

них – це стратегічний напрям розвитку сектору економіки з високим 

темпом зростання ринку – до 10% щороку (для порівняння 

фармацевтика – 2,3%). Відродження медичної промисловості України 

створить систему  стабільного попиту на вітчизняну продукцію 

медичного призначення.  

Програма «Матеріали для медицини і медичної техніки та 

технології їх отримання і використання»  має стати першим етапом 

відродження вітчизняної медичної промисловості. 

 

 

Термін виконання Програми – 2017–2021 роки. 

Орієнтований обсяг фінансування Програми – 2–5 млн. грн. на рік. 

 

 


