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Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

За багатьма прогнозами, обрис XXI сторіччя великою мірою 

визначатимуть нанотехнології, подібно до того, як відкриття атомної 

енергії, винахід лазера і транзистора змінили технічне обличчям                  

XX сторіччя. Розвиток нанотехнологій в найближчі десятиріччя стане 

однією з основних рушійних сил нової науково-технічної революції, 

завдяки якій відбудуться суттєві зміни в багатьох галузях промисловості 

і енергетики, будівництва і сільського господарства, медицини і охорони 

довкілля, військової техніки і повсякденного побуту.  

Нанотехнології дають можливість здійснювати контрольовані 

маніпуляції з речовиною на рівні одного нанометра (однієї мільярдної 

частки метра), що фактично означає керування фізичними, хімічними і 

біологічними процесами в атомарному і молекулярному масштабах.  

Вже сьогодні на основі нанотехнологій створено нові лазери, 

високоселективні наноструктурні каталізатори, надміцні покриття 

лопаток газових турбін, ефективні присадки до ракетного палива, 

селективні адсорбенти для фармацевтичної галузі, зносостійкі головки 

магнітних дисків, нові лакофарбувальні матеріали і косметичні товари. 

Виготовлені речовини та матеріали знайшли і в недалекому 

майбутньому знайдуть ще ширше застосування: 

 в енергетиці (ультрадисперсне ядерне паливо, матеріали для 

сонячної енергетики, нові хімічні джерела живлення, надвисокоємнісні 

накопичувачі енергії, паливні елементи, генерування електроенергії з 

будь-якого органічного палива з ККД 60–70%); 

 в технологіях створення нових поколінь авіаційно-

космічних апаратів (легкі, жароміцні матеріали та покриття, елементи 

систем живлення, орієнтації і управління, нові види палива);  

 в засобах наземного і супутникового зв’язку та збереження і 

передачі інформації (мініатюрних, енергоекономічних, безпечних, 

інформаційно високоємкісних елементів і систем); 

 



 

 

2 

 в системах безпеки і оборони (нові мініатюрні засоби 

виявлення і розвідки, засоби колективного та індивідуального захисту 

особового складу, нові роботизовані системи озброєння, нові матеріали з 

високою міцністю); 

 в біотехнології, фармацевтичній промисловості, медицині як 

селективні адсорбенти біологічно активних речовин, клітин, засоби для 

прицільного транспортування ліків в організмі, і як активні елементи 

пристроїв для експрес-аналізу в медицині;  

 завдяки застосуванню нанотехнологій електроніка швидко 

наближається до такого рівня мініатюризації, коли робочими 

елементами інтегральних схем будуть невеликі ансамблі атомів і 

молекул або окремі спеціально синтезовані молекули.  

 

 

Аналіз сучасного стану робіт  

в галузі нанотехнологій і наноматеріалів 

 

Згідно з аналітичними даними Американського національного 

наукового фонду (NSF), уряди і промислові кола розвинених країн 

очікують в найближчі 10–15 років бурхливого зростання об’ємів ринку 

нанотехнологічних матеріалів, приладів і іншої продукції з виходом на 

такі обсяги: 

 наноструктурні матеріали і технологічне обладнання –                     

340 мільярдів дол./рік; 

 наноелектроніка – 300 мільярдів дол./рік; 

 фармацевтичні нанопрепарати – 180 мільярдів дол./рік; 

 хімічна продукція на основі нанотехнологій – 100 мільярдів 

дол./рік; 

 наноматеріали для аерокосмічної промисловості – 70 мільярдів 

дол./рік. 

Широкомасштабні нанотехнологічні розробки проводяться в 

більшості розвинених країн з початку 1990-х років шляхом 

фінансування багатьох спеціалізованих програм. Сьогодні такі програми 

мають більше 50 країн, а щорічні світові обсяги інвестицій в 

нанотехнології вже обчислюються мільярдами доларів і мають стійку 

тенденцію до зростання. Світовими лідерами за об’ємами інвестицій в 

нанотехнології є США, Японія і Росія. В цих країнах сконцентровано 

більше половини світового об’єму інвестицій. За приблизними оцінками 

тільки бюджетне фінансування розробок в галузі нанотехнологій в США 

складає 2,0, в Японії – 1,5, в Росії – 1,0 млрд. дол. США. 

Підвищена увага до нанотехнологій приділяється і в Україні.                  

В Національній академії наук України успішно реалізуються завдання і 

заходи Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології 

та наноматеріали» та цільової комплексної програми фундаментальних 
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досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних 

систем, наноматеріалів, нанотехнологій», термін виконання яких 

завершується у 2014 році. Основні напрями досліджень за цими 

програмами спрямовані проведення досліджень з вивчення процесів 

самоорганізації, діагностики і моделювання наносистем, дослідження 

поверхневих явищ і каталізу, наноелектрохімії, з’єднання елементів 

конструкцій, створення матеріалів електронної техніки, 

напівпровідникових наноструктур, гібридних нанокомпозитів, колоїдних 

наносистем, супрамолекулярних структур, біосумісних керамік і 

композитів, засобів цільової доставки лікарських препаратів для потреб 

сучасної онкології. 

За час виконання зазначених програм створено, зокрема:  

 зразки матеріалів з квантовими точками германію на кремнії 

для виготовлення неохолоджуваних приладів нічного бачення та 

поверхневі органічні наноструктури, які закладають основи сучасної 

вітчизняної органонаноелектроніки; 

 генератор терагерцових когерентних акустичних фононів на 

основі напівпровідникових надграток, можливості якого можна 

використовувати в дефектоскопії, в пристроях сканування закритих 

об’ємів, в модуляторах світла на терагерцових частотах та інших акусто-

оптичних приладах; 

 багатошарові металеві наноплівки з унікальними магнітними 

властивостями для приладів і пристроїв спінтроніки, сенсорики та 

записуючих систем; 

 нанокомпозити для світловипромінюючих діодів та 

високочутливі до терагерцового випромінювання кремнієві польові 

транзистори з двовимірним електронним газом і товщиною оксидного 

шару в кілька десятків нм; 

 теорію динамічної дифракції рентгенівського випромінювання, 

яка дозволяє з підвищеною точністю діагностувати наноматеріали; нові 

методи оптичних, магнітооптичних, тунельних, силових, резонансних, 

магнітометричних та інших характеристик вимірювання наносистем 

різної природи; 

 оригінальні наноструктурні композити для нових технологій 

зварювання перспективних конструкційних металевих матеріалів, 

непіддатливих зварюванню в звичайних умовах, та зразки жароміцного 

нанодисперсного алюмокомпозиту – перспективного матеріалу для 

авіаційної і космічної техніки; 

 технології отримання покриттів в наноструктурному стані, що 

значно підвищують стійкість і міцність лопаток газових турбін та 

конструкційних матеріалів і серію магнітом’яких нанокристалічних 

сплавів і на їх основі зразки сердечників для високоекономічних 

трансформаторів різного призначення (телекомунікаційні системи, 

електротехніка, силові пристрої в електровозах тощо); 
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 технологію отримання та спікання нанопорошків титанату 

барію для конденсаторів високої ємності на основі керамік; 

наноматеріали з високою стійкістю до абразивного зносу для 

інструментів прецизійної обробки матеріалів; 

 нові методи отримання наноматеріалів з високими міцнісними 

і корозійностійкими властивостями шляхом інтенсивної пластичної 

деформації для потреб машинобудування, електроніки та медицини; 

пілотну лінію виробництва нанопорошків металоксидів для 

виготовлення керамічних зносостійких деталей машин і приладів; 

 методи механо- і гідрідоактивованого синтезу композиційних 

наноструктурних порошків сплавів на основі міді, заліза та титану з 

подальшим отриманням з них об’ємних зразків псевдосплавів з 

підвищеною густиною, фізико-механічними та магнітними 

властивостями для створення матеріалів функціонального призначення 

 наноструктуровані біосумісні з кістковою тканиною людини 

керамічні композити на основі гідроксоапатиту кальцію та біоактивних 

фаз; дослідні зразки магнітокерованих наноносіїв лікарських препаратів 

для цільової терапії в онкології; 

 композити з металевими наночастинками та лікарськими 

препаратами для використання в кардіології, онкології, гінекології, 

опіковій та інфекційній медицині; 

 наноструктуровані каталізатори для спалювання метану в 

процесах газової очистки, а також знешкодження промислових та 

автотранспортних викидів; 

 анізотропні матеріали на основі наночастинок гексафериту 

барію, що має високі магнітні характеристики для перспективних 

технологій створення систем магнітного запису з високою щільністю 

інформації; 

 хімічні джерела струму з високими експлуатаційними 

характеристиками на основі наноструктурованих оксидів Mn, Cr, Co, W; 

 електрохромні світлофільтри і електрохромні індикатори на 

основі наноструктурованих плівок оксидів вольфраму для їх 

використання в якості елементів вікон з регульованим 

світлопропусканням, у великоформатних інформаційних табло, 

автоматичних пристроях управління інтенсивністю світла на вході 

фотоапаратів і телекамер;  

 механохімічний метод дешевого отримання графена з графіту в 

присутності інертних субстратів. 

Доробок науковців НАН України у вивченні нанорозмірних 

об’єктів і систем та розробці нанотехнологій свідчить про наявність в 

Академії потужного інтелектуального потенціалу, здатного на високому 

рівні проводити, при створенні необхідних умов, фундаментальні і 

прикладні дослідження, технологічні та конструкторські розробки й 

організацію виробництва інноваційної конкурентоспроможної продукції 
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на основі нанотехнологій.  

Подальший розвиток науки про наносистеми і створення на цій 

основі прогресивних нанотехнологій потребують подальшого 

здійснення фундаментальних і прикладних досліджень у рамках цільової 

комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України 

«Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і 

нанотехнологій». 

 

 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування  

необхідності її розв’язання програмним методом 

 

На даний час в Україні наростає розрив між системою досліджень 

і розробок та ринком нанотехнологічної продукції. Це обумовлено 

низкою причин, що носять комплексний характер і ускладнюють 

залучення інвестицій, а саме: 

 нерозвиненість інноваційної інфраструктури, відсутність 

необхідного досвіду комерціалізації технологій у основних учасників 

розробок у галузі нанотехнологій; 

 застарілість експериментальної бази наукових установ, 

необхідність розробки і придбання унікального і коштовного 

виробничого устаткування; 

 відсутність ефективної системи фінансування складних 

наукоємких проектів на основі державно-приватного партнерства. 

Додатковими специфічними причинами є: 

 відносно висока вартість розробок і впроваджень; 

 тривалість періоду виведення продукції на ринок, значні ризики 

для економічних суб’єктів; 

 міждисциплінарність досліджень і широкий спектр прикладного 

застосування створюваних нанотехнологій. 

Зазначене диктує необхідність створення в НАН Україні 

нанотехнологічної інфраструктури у вигляді сукупності різноманітних 

організацій, що виконують відповідні фундаментальні і прикладні 

дослідження, здійснюють розробки і комерціалізацію, та діяльність яких 

координується і частково фінансується державою.  

Реалізація цих завдань можлива лише при застосуванні програмно-

цільового підходу, який забезпечить обґрунтованість, збалансованість і 

послідовність рішень, вибір пріоритетів і створення ефективного 

механізму координації робіт.  
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Мета Програми та терміни її виконання 

 

Головною метою Програми є розвиток фундаментальних і 

найбільш пріоритетних прикладних досліджень у галузі створення нових 

наноматеріалів і нанотехнологій, формування сучасної академічної 

нанотехнологічної мережі, її інтегрування у світову науку, розв’язання 

за її допомогою важливих економічних, соціальних і екологічних 

проблем, що існують в Україні. 

Концептуально Програма передбачає об’єднання наукових та 

виробничих академічних колективів з метою створення науково-

технологічної бази для виробництва конкурентоспроможної 

нанопродукції.  

Для здійснення вказаної мети планується виконати такі завдання: 

 оснастити необхідним експериментальним, діагностичним, 

метрологічним, науково-технологічним і виробничим обладнанням 

організації, що виконують розробки в галузі нанотехнологій, та 

забезпечити його ефективну експлуатацію; 

 розробити нові технології отримання наноматеріалів та 

створити на їх основі принципово нові прилади та пристрої для потреб 

підприємств різних галузей промисловості, сільського господарства, 

охорони здоров’я, оборони;  

 створити на базі нових принципів діагностики наноструктури 

академічну експериментально-технологічну базу нового покоління для 

сертифікації та управління якістю виробів нанотехнологій;  

 створити і підтримувати функціонування системи обміну 

інформацією між організаціями Академії, що входять до складу 

нанотехнологічної мережі, для підвищення ефективності їх діяльності, 

комерціалізації та з метою популяризації знань в області 

нанотехнологій; 

 забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців, 

здатних ефективно виконувати наукові та виробничі завдання в галузі 

нанотехнологій;  

 сформувати систему методичного забезпечення, що 

регламентує безпеку створення та застосування нанотехнологій та 

наноматеріалів; 

 зменшити імпортозалежність України в галузі новітніх 

матеріалів та приладів, в яких застосовуються принципи 

наномасштабування. 

Строк виконання програми: 2015–2019 рр. 
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Очікувані результати виконання Програми 

 

Реалізація цільової комплексної програми фундаментальних 

досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових 

наноматеріалів і нанотехнологій» дозволить розширити фізико-хімічні 

уявлення про квантоворозмірні ефекти, особливості структури і 

властивості нанорозмірних систем, створити основи сучасних 

наноматеріалів і нанотехнологій, отримувати наукоємну, 

конкурентоздатну інноваційну продукцію, яка може позитивно впливати 

на розвиток різних галузей промисловості України, а також підвищувати 

якість життя. Програма передбачає: 

 отримання легких, міцних і корозійностійких конструкційних 

матеріалів із заданими властивостями для машинобудування, 

аерокосмічної техніки, систем захисту від електромагнітних полів;  

 розробка нанотехнологій з’єднання конструкційних матеріалів, 

створення високоміцних термостійких, високоміцних, антикорозійних 

захисних покриттів різноманітних конструкцій;  

 створення мініатюрних і швидкодіючих електронних приладів 

нового покоління, сенсорів і систем для інформаційних технологій та 

медицини; 

 створення високоефективних пристроїв і систем для малої 

енергетики – сонячних і паливних елементів, хімічних джерел 

енергоживлення, матеріалів для акумулювання електричної енергії та водню;  

 отримання наноструктурних каталізаторів для використання в 

енергоощадних і екологічно чистих виробництвах і транспортних 

засобах, розробка простих і дешевих методів очищення забруднених 

вод, виробництво високоефективних сорбентів; 

 виробництво нових фармацевтичних препаратів і матеріалів 

медичного призначення на основі нанотехнологій для лікування 

найбільш поширених і небезпечних хвороб (прицільне постачання ліків 

до хворих органів, діагностика процесів у живих клітинах, біосумісні 

імплантати); 

 створення нових препаратів сільськогосподарського призначення; 

 виконання потенціальних замовлень з оборонної тематики.  

Важливим результатом виконання Програми буде підтримка і 

збереження вітчизняного науково-технічного та виробничого 

потенціалу, створення нових робочих місць для висококваліфікованого 

персоналу, поліпшення стану навколишнього середовища, охорони 

здоров’я та якості життя людини, зміцнення обороноздатності держави. 

 

 

 


