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    Відділення фізики і астрономії 

 

   

1.  Інститут 

фізики  

НАН України 

1.  Медичні пов’язки 

з радіаційно 

зшитих гідрогелів 

для лікування 

опіків та ран    

Медичні пов’язки з радіаційно-зшитих полімерних гідро-гелів 

(РЗГГ) є сучасним засобом для надання екстреної допомоги 

при опіках,  ранах, відкритому пневмотораксі, для лікування 

різних ран та виразок, а також у косметології. Вони являють 

собою еластичні плівки товщиною 3-4 мм із РЗГГ – прозорого 

желеподібного стерильного матеріалу, що на 80-90% 

складається з води. Гідро-гелеві пов’язки є біологічно 

сумісним матеріалом, який герметизує, охолоджує і заживлює 

рани. 

Планшет,  

натурний зразок 

 0,3 

2.  Інститут 

фізики 

напівпровідни

ків ім. В.Є. 

Лашкарьова 

НАН України 

2.  Медичні 

імплантати з 

біоактивними 

газодетонаційним

и композитними 

покриттями 

Вперше в Україні був запропонований, а потім успішно 

оптимізований і випробуваний на практиці метод 

газодетонаційного осадження (ГДО) біоактивних керамічних і 

композитних покриттів на титанові, керамічні та інші 

імплантати. Розроблені покриття за всіма параметрами не 

поступаються зарубіжним і вітчизняним аналогам, в деяких 

випадках значно перевершують їх, а за вартістю є в 5-20 разів 

дешевшими. Імплантати з розробленими покриттями успішно 

пройшли попередні випробування на експериментальних 

тваринах і можуть бути використані для лікування ушкоджень 

Натурний зразок,  

планшет 
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кісток, суглобів і черепа людини, в тому числі ран і 

ушкоджень, отриманих в результаті військових дій. 

    Відділення фізико-технічних проблем 

 матеріалознавства 

   

3.  Інститут 

проблем 

матеріалознав 

ства  

ім. І. М. 

Францевича 

НАН України 

3.  Перспективи 

матеріалознавства 

в медицині   

Остеотропні біоматеріали для пластики кісткової тканини.  

”БІОМІН”, синтетичний аналог натурального кісткового 

минералу  з біоактивної кераміки на основі  фосфатів кальцію.  

Нанесенння біоактивного покриття на поверхню металічних 

імплантатів. 

Планшет, 

натурні зразки 

  

  4.  Остеотропні 

імплантати з 

біоактивної 

кераміки 

Остеотропні імплантати з біоактивної кераміки на основі 

гідроксилапатиту (ГАП),  β-трикальційфосфату ( β -ТКФ), 

двофазної кераміки ГАП та β –ТКФ, леговані сріблом та 

елементами, що посилюють репаративні процеси в кістковій 

тканині.  Біоактивна кераміка на основі ГАП та ТКФ є 

синтетичним аналогом мінерального  компоненту  кісткової 

тканини, що обумовлює її унікальні біологічні властивості: 

абсолютну імунну сумісність і біоактивність - здатність 

нормалізувати репаративні процеси в дефекті кісткової 

тканини.  

Використовуються  імплантати в стоматології й ортопедії для 

усунення кісткових дефектів, активізації репаративних 

процесів і профілактики післяопераційної атрофії кістки. 

Представлені  матеріали розрізняються по хімічному складу й 

структурі, що приводить до змін у швидкості резорбції в 

організмі і у характері біологічної взаємодії. 

Планшет,  

порошок, гранули 

керамічні блоки та 

вироби 

  

  5.  Матеріали та 

вироби медичного 

призначення,  

технології їх 

використання 

Розроблено принципово нові біосумісні сплави для 

виготовлення імплантатів на основі титану (Ti–Si–Nb), які 

демонструють істотно покращені механічну та біологічну 

сумісності з кістковою тканиною завдяки зниженому модулю 

пружності та своїм складовим елементам, що сприяють 

остеоінтеграції в організмі та забезпечують міцність цих 

виробів.  

Крім того, розроблено фільтри широкого спектру 

Натурні зразки, 

планшет 
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різнофункціонального використання: для очищення повітря та 

води від важких металів, метилу, хлору та хлорпохідних; при 

біопереробці побутових відходів; в автомобілебудуванні 

тощо.  

    Відділення фізико-технічних проблем енергетики    

4.  Інститут 

технічної 

теплофізики 

НАН України 

6.  Пайки для 

гарячого 

харчування 

військовослужбов

ців  

Розроблені функціональні пайки для гарячого харчування 

військовослужбовців, що мають підвищену біологічну 

активність. До їх складу входять вітаміни, мікро- та 

макроелементи, спеціально підібрані комплекси рослинних та 

тваринних компонентів. Під час переробки такої сировини 

майже повністю збережені нативні властивості вихідної 

сировини та одночасно витримані критерії екологічної 

безпеки. Час відновлення готового продукту 5-6 хв. З цих 

продуктів можна сформувати сніданок, обід та вечерю. 

Страви представлені у вигляді шматочків сухих продуктів та 

порошків з них. При вазі одного пакета 30-60 г відповідна 

калорійність 320-450 ккал 

Ламінований 

планшет 

Натурні зразки 

 

90х120  

  7.  Сухий 

гідролізований 

білковий продукт 

ТУ У 15.8 – 

05417118-041 : 

2011 

Вперше в Україні розроблена технологія отримання 

високобілкового харчового продукту спеціального дієтичного 

призначення для застосування при важких захворюваннях, 

пов’язаних з білково-енергетичною нестачею 

Натурні зразки 

 

  

    Відділення хімії    

5.  Інститут хімії 

високомолеку

лярних 

сполук 

НАН України 

8.  Оптично-

прозорий 

фотоотверджуван

ий клей 

Клей отверджується з високою швидкістю без розчинника під 

дією УФ-випромінювання на опромінюваних ділянках 

поверхні склеювання. Однопакувальний, з тривалим терміном 

зберігання. Композиція може використовуватись як 

екологічно чистий адгезив або покриття для виробів фото 

електроніки, внаслідок технологічності її застосування 

Планшет   

  9.  Нові штучні 

кришталики 

Матеріал для виготовлення гідрофобних гнучких 

інтраокулярних лінз, призначених для імплантації. Переваги 

розроблених лінз: за властивостями відповідають кращим 

зарубіжним аналогам, мають регульовані характеристики 

Планшет 

Натурний зразок 
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поверхневого шару, високі захисні властивості від УФ 

променів, можливість надання лінзам протимікробних 

властивостей. Виробник та постачальник: ТОВ 

Офтальмологічна лабораторія-клініка „Ю.Ес.Оптікс” 

a.   10.  Новий ін’єкційний 

високоеластичний 

гелевий імплантат  

Розроблено та впроваджено в медичну практику «Гель 

гідрофільний поліакриламідний «Рінапласт» ТУ У 33.1-

19124650-002:2007 для використання в пластичній, 

естетичній, реконструктивно-відновлювальній хірургії. 

Переваги розробленого гелю: за властивостями відповідає 

кращим зарубіжним аналогам; високі в’язкопружні 

властивості; високий ступінь біосумісності; універсальність 

використання; стійкість косметичного результату. Клінічні 

випробування: Національна медична академія післядипломної 

освіти ім. П.Л.Шупика. Потенційний виробник і 

постачальник: ПП «Політокс», м. Київ. 

Планшет   

b.   11.  Клей для фармації Забезпечує утримання дисперсних часток на еластичних 

підкладках. Є однокомпонентним, пожежобезпечним і 

екологічно чистим.  

Натурний зразок   

c.   12.  Клей медичний  «Клей медичний» ТУ У 21.2-05417041-024:2013 для 

використання в щелепно-лицевій, пластичній,  

реконструктивній хірургії, ортопедії, онкології, аллопластиці. 

Властивості: біосумісний; прискорює процеси регенерації; 

використовується для пластики дефектів м’яких тканин і 

кісток за умов операційної рани. Клінічні випробування: 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. 

П.Л.Шупика. Потенційний виробник: виробнича дільниця 

ІХВС НАН України, м. Київ. 

Натурний зразок 10х10 

 

0,05 

d.   13.  Фторовмісні 

тромборезистент-

ні поліуретани як 

покриття 

внутрішньосудинн

их стентів  

Фторовмісні сегментовані поліуретани для покриття 

внутрішньосудинних стентів, які можуть бути використані в 

лікуванні ішемічної хвороби серця людини. 

Характеризуються плівкоутворюючою здатністю, достатніми 

механічними властивостями та є біосумісними і 

тромборезистентними матеріалами. Фторовмісні поліуретани, 

як покриття внутрішньосудинних стентів, не мають аналогів в 

Україні та за її межами. Розроблено спільно з Інститутом 

Планшет 

Натурний зразок 
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металофізики  

ім. Г.В.Курдюмова НАН України та Інститутом кардіології  

ім. М.Д.Стражеска НАМН України. 

e.   14.  Нові кісткові 

імплантати 

«Конструкційні деталі для остеосинтезу» ТУ У 32.5-

05417041-022:2012 для використання в щелепно-лицевій 

хірургії, ортопедії та травматології для фіксації кісткових 

уламків. Властивості кісткових імплантатів: біосумісність; 

пролонгована лікувальна дія; стимуляція остеогенезу, 

покращені фізико-механічні властивості. Переваги: низькі 

енерго- та трудоємність виробництва; недорогі вихідні 

матеріали; покращені експлуатаційні характеристики 

(міцність на розрив, відносне подовження, модуль пружності). 

Клінічні випробування: Національний медичний університет 

ім. О.О.Богомольця, Національна медична академія 

післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика. Потенційний 

виробник: ІХВС НАН України,  

м. Київ. 

Планшет 

натурний зразок 

  

f.   15.  Біосумісні 

полімерні 

матеріали та 

нанокомпозити 

для застосування в 

реконструктивній 

медицині 

Наноматеріали для біомедичних призначень на основі 

багатокомпонентних полімерних систем, що мають 

нанодоменну структуру та містять спеціальні 

нанонаповнювачі. Поверхня нанонаповнювачів модифікована 

біологічно активними сполуками. Створені нанокомпозити є 

біосумісними матеріалами з біологічною активністю, 

антисептичними та бактеріцидними властивостями, з 

регульованою швидкістю вивільнення біологічно активних 

сполук. 

   

6.  Інститут 

фізико-

органічної 

хімії та 

вуглехімії 

ім. Л.М. 

Литвиненка 

НАН України 

16.  Органомодифіков

ана  наноглина 

(ОММТ) 

Розроблено технологію отримання ОММТ-  економічну, 

екологічно витриману, яка потребує нескладного 

технологічного оформлення. Рекомендується для 

застосування в якості домішки до лакофарбових матеріалів 

протипожежного призначення. Антипірен, модифікатор, 

антисептик 

Планшет,  

презентація на ПК 
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  17.  Бурштин України 

– ідентифікація  

та біологічна дія  

 

Розроблено доказовий спосіб ідентифікації бурштину на 

основі методу інфрачервоної спектроскопії.  Підтверджено 

високу біологічну активність складових українського 

бурштину:  

- виявлено стимулюючу дію кріоподрібнених зразків 

бурштину на схожість насіння та їх зростання;  

досліджено дію  складових бурштину  на антиоксидантну, 

гемолітичну, цитостатичну та алелопатичну активність 

Планшет, 

презентація на ПК  

 натурний зразок 

  

  18.  Фітомеланін Розроблений метод виділення чорного пігменту - рослинного 

меланіну - шляхом швидкісної лужної екстракції 

ферментизованого лушпиння соняшнику. Характерними 

рисами пігменту є його потужні фото- та радіопротекторні 

властивості, сполучені зі здатністю до комплексоутворення з 

іонами металів. Це дозволяє використовувати його в якості 

компоненту фармакологічних, дієтичних та косметологічних 

засобів 

Планшет, 

презентація на ПК 

 

  

  19.  Біфазол Розроблено протигрибковий препарат, ефективний при 

лікуванні дерматофітів, дріжджових та поліморфних грибів, 

мікозів з вторинною інфекцією (мікози стоп, нігтів, себорейні 

дерматити, себопсоріаз, сумісні грибкові інфекції), а також 

дієвий проти стафілококів та стрептококів. Має широкий 

спектр дії; низький рівень токсичності (LD50 5.4 г/кг на 

щурах, > 5.0 г/кг на мишах). 

Плакат  

презентація на ПК 

  

a.   20.  Біфазолат Cтворено протигрибковий препарат нового покоління, який з 

успіхом пройшов випробування на тваринах і добровольцях та 

продемонстрував високу ефективність при лікуванні 

грибкових захворювань шкіри, у тому числі кандидомікозів.  

Технологія одержання БІФАЗОЛАТу майже у всіх 

відношеннях аналогічна технології синтезу БІФАЗОЛу, але 

коротша на одну стадію. Можна передбачити, що новий 

препарат буде дешевшим за БІФАЗОЛ.  

Плакат  

презентація на ПК 

  

b.   21.  Летрозол Розроблено технологію виробництва субстанції генеричного 

препарату, що знижує ризик рецидивів раку молочної залози. 

Випуск препарату в Україні сприятиме імпортозаміщенню і 

дозволить значно зменшити ціну на засіб. 

Плакат 

презентація на ПК 
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c.   22.  Карбацетам Проведені пошукові та доклінічні дослідження препарату 

КАРБАЦЕТАМ. Окрім його відомого призначення (денний 

транквілізатор та ноотроп), він є перспективним препаратом 

для використання у комплексному лікуванні політравми та 

мінімізації віддалених наслідків черепно-мозкових травм. 

Розробка є патентоспроможною після закінчення досліджень. 

Плакат 

презентація на ПК 

 

  

d.   23.  Госипол Отримано сполуки на основі поліфенолу природного 

походження – госиполу, що є ефективними антиоксидантами і 

потенційними об’єктами для біологічного дослідження і 

використання в якості ліків. Лікарські засоби на основі цього 

класу сполук виявляють противірусну, протигрибкову, 

протималярійну, гепатопротекторну дію та використовуються 

як імунодепресанти. 

Плакат  

комп’ютер 

 

  

7.  Фізико-

хімічний 

інститут  

ім. О.В.  

Богатського  

НАН України 

24.  Розробка 

лікарських засобів 

для потреб 

медицини 

На основі фундаментальних досліджень зв'язку між 

структурою та фармакологічними властивостями  створені та 

впроваджені у виробництво оригінальні лікарські засоби:   

 Гідазепам - селективний анксіолітик денної дії;  

 Аміксин -низькомолекулярний ендогенний індуктор 

інтерферону, противірусний засіб;  

 Левана - снодійний засіб.  

Виробництво готових лікарських форм впроваджено на 

Товаристві з додатковою відповідальнісю  "ІнтерХім" за 

стандартами GMP. 

Планшети (2 шт.), 

натурний зразок 

  

  25.  Препарати  

пролонгованої дії, 

спрямованого 

місця 

всмоктування  для 

використання в 

терапії ран і 

опіків, для 

діагностики і 

лікування 

алергічних 

захворювань 

Стабільні активні препарати пролонгованої дії: 

 Еластотераза іммобілізована 

 Іммобілізована на АВВМ лужна протеаза. 

 Очні плівки з іммобілізованими папаїном і сечовиною 

 Назальні діагностичні плівки з ацелізином  

 Біокаталізатор стереоселективного гідролізу естерів 1,4-

бенздіазепін-2-ону 

 Іммобілізована в альгінат кальцію тирозиназа грибів 

Agaricus bisporus 

 Мукоадгезивні полімерні плівки з лізоцимом «ПоліЛіз» 

 Очні лікарські плівки з іммобілізованим сироватковим 

Планшет,  

натурний зразок 
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 альбуміном людини 

 Назальні плівки з метиленовим синім 

 Лізоцим-форте – біологічно активна добавка 

іммобілізованого лізоциму для профілактики дисбактеріозу 

a.   26.  Стандартні зразки 

складу розчинів 

іонів металів, 

аніонів, 

органічних 

сполук, у т.ч. 

пестицидів 

Стандартні зразки складу розчинів застосовуються для 

забезпечення якості результатів аналізу  

 об'єктів навколишнього середовища (природних і 

стічних вод, грунтів, атмосферного повітря); 

 промислових об'єктів (металів і сплавів, руд і 

мінеральної сировини). 

Постери 

Натурний зразок 

  

b.   27.  Матеріал на 

основі оксиду 

Германію (II) у 

складі 

інтерференційної 

оптики ІЧ 

діапазону спектра 

(відрізаючого 

фільтру) 

Матеріал на основі GeO є високоефективним для 

просвітлення фільтру з InAs на заміну одношарового покриття 

на основі SiO.  Покриття з GeO  виявляє значно кращі 

характеристики щодо зменшення відбиття від оптичного 

елемента  порівняно з SiO і завдяки цьому підвищує 

пропускання фільтра на ~5% у основному робочому діапазоні. 

Планшет, 

натурний зразок 

  

8.  Інститут хімії 

поверхні  

ім. О.О.Чуйка  

НАН України 

28.  Комбіновані 

лікувально-

профілактичні 

засоби серії 

«Фітосил» 

Фітосил (ТУ У 10.8 – 03291669 – 018:2014, Висновок 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-

06/116444 від 19.12.2013 МОЗ України), представлений 

серією дієтичних добавок марок А, Г, Д, К, Л, П, Р, що 

можуть вживатися в раціонах дієтичного харчування для 

підтримки нормальних та відновлення порушених функцій 

організму, які виникають в результаті інтоксикації різного 

ґенезу. Препарат створено на основі ентеросорбенту Силікс, 

розробка ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України, та зборів 

лікарських рослин України спрямованої терапевтичної дії. 

Натурні зразки, 

інформаційний 

листок 

3,5х9,2 

 

3х9 

 

0,5 

a.   29.  Дієтична добавка 

«Бальзасил» 

Бальзасил  ((ТУ У 15.8 – 03291669 – 016:2011, Висновок 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-

06/96298 від 30.09.2011 МОЗ України)  детоксикант 

широкого спектру дії з антиоксидантною активністю. 

Препарат створено на основі ентеросорбенту Силікс та суміші 

Натурні зразки, 

інформаційний 

листок 

3х9 

 

0,2 



 9 

речовин з екстракту (бальзаму) 17 лікарських рослин 

Прикарпаття. 

Може вживатися в раціонах дієтичного харчування для 

підтримки нормальних та відновлення порушених функцій 

організму, які спричинені інтоксикацією різного ґенезу, 

включаючи харчові, алкогольні та наркотичні отруєння, а 

також при неврологічних та вегето-судинних розладах. 

b.   30.  «Целісорб» 

функціональний 

харчовий продукт 

на основі 

лігноцеллюлоз-

них сорбентів з 

рослинної 

сировини  

Целісорб (ТУ У 15.8-03291669-014:2010., Висновок державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/77069 

від 15.10.2010 МОЗ України) - добавка для харчування 

населення, що виводить з організму ендо- та екзотоксини і 

являється додатковим джерелом харчових волокон, що мають 

антиоксидантну та гепатопротекторну дію. 

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

8х12 

 

0,002 

 

c.   31.  Ентеросорбент 

«Полісорб плюс» 

Індивідуальний лікувальний засіб сорбційної дії для 

профілактики та лікування шлункових отруєнь, токсико-

інфекцій, шлункових інфекцій, включаючи холеру, 

сальмонельоз, дизентерію. Важлива особливість – швидке 

досягнення терапевтичного ефекту. 

Натурний зразок, 

етикетка 

10х20 

см 

 

 

0,3 кг 

d.   32.  Бактерицидний 

матеріал для 

надання першої 

долікарської 

допомоги при 

ранах та опіках  

Тканина (бавовна, мадаполам), на яку нанесено нанорозмірні 

частинки срібла або срібла з міддю, може використовуватися 

для одноразових бактерицидних ранових пов'язок та в 

індивідуальних перев’язочних пакетах, а також як 

бактерицидний текстиль багаторазового застосування у 

шпиталях та лікарнях. Знищує широкий спектр грам-

позитивних і грам-негативних бактерій без вироблення у  них 

резистентності. 

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

15,3х29 

 

0,02 кг 

e.   33.  Нанокомпозиція 

ПАТЕЛЕН 

(PATHELEN®) 

для лікування ран 

ПАТЕЛЕН (Європейський патент PCT/EP2014/073698)  

аплікаційний сорбент з антимікробною дією. Препарат добре 

зарекомендував себе при лікуванні гнійних ран різної 

етіології (абсцеси, карбункули, флегмони, панарицій, трофічні 

виразки, опіки ІІ-ІІІА-ІІІБ ступенів, «діабетична стопа» тощо). 

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

3х9 

 

0,2 

f.   34.  Гель-сорбент – 

харчовий продукт 

Гель-сорбент (ТУ У 10.8-32062796-016:2016) на основі 

термообробленого високодисперсного кремнезему та 

Натурний зразок, 

інформаційний 

4х18 

 

0,3 
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для спеціальних 

медичних цілей 

спеціально підготовленої питної води. Використовуються для 

створення у шлунково-кишковому тракті умов, 

несприятливих для життєдіяльності патогенних 

мікроорганізмів, при захворюванні ендокринної системи, для 

підсилення імунної відповіді.  

листок 

g.  

 

 35.  Магнітна рідина 

 

Магнітна рідина  (ТТР "Тимчасовий технологічний регламент 

на виробництво магнітної рідини 03291669.017:2014») для 

спрямованої доставки лікарських препаратів. Створено на 

основі  колоїдних систем модифікованого магнетиту.  

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

50х50 

 

 

0,5 

 

h.   36.  Нанорозмірний 

кремнеземний 

наповнювач  

«Денсил» 

Денсил (ТТР 03291669.007 – 2011 ТУ У 24.1 – 03291669 – 

015:2011 Висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи №05.03.02-07/68521 від 25.06.2011 МОЗ України) 

– матеріал характеризується низькою водопоглинаючою 

активністю, у порівнянні з препаратом Силікс, але зберігає 

свої високі сорбційні властивості щодо токсинів білкової 

природи. Дослідження показали його високу ефективність як 

аплікаційного сорбенту для лікування гнійних ран на першій 

та другій стадіях ранового процесу. 

Галузь застосування – виробництво високонаповнених 

полімерів, в тому числі медичного призначення (стоматологія 

та фармація).  

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

10х20 

 

 

0,3 

i.   37.  Сорбенти 

лігноцеллюлозні 

Сорбенти (ТУ У 15.8 – 03291669- 008: 2008. 

№02568182/034335/01 від 10.06.2014), вихідною сировиною 

для яких є відходи переробки круп, фруктів та овочів. 

Використовуються для подальшого виробництва харчових 

добавок. 

Інформаційний 

листок 

30х21  

j.   38.  Ентеросорбент 

«Лімфосіліка» 

Ентеросорбент на основі високодисперсного кремнію 

діоксиду – 70% та рослинної сировини: Hibiscus sabdariffa 

(гібіскус), Taraxacum officinale (кульбаба звичайна), Callúna 

vulgáris (вереск), Calendula officinalis (нагідки), Trifolium 

pratense (конюшина лугова),  Echinácea purpúrea (ехінацея), 

Elytrígia répens (пирій повзучий). Використовується при 

порушенні процесів обміну (ожиріння); для зменшення 

апетиту; очищення лімфатичної системи; інтоксикації 

організму різної етіології (екзо- та ендогенні інтоксикації), 

Натурний зразок 4х18 0,03 
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включаючи харчові та алкогольні отруєння легкої та 

середньої тяжкості; послаблення імунітету; в якості 

допоміжного або профілактичного засобу при гострих і 

хронічних захворюваннях. 

k.  

 

 39.  Кремнезем 

високодисперсний 

ущільнений 

«Гідросил» 

Гідросил (ТТР 03291669.015-2016, ТУ У 20.1-03291669- 

015:2016, Висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи № 602.123-20-2/849 від 02.11.2016 р.) – матеріал 

характеризується значно вищою насипною густиною, у 

порівнянні з високодисперсним діоксидом кремнію, не 

втрачає адсорбційну ємність по білку. Дослідження показали 

його вищу ефективність при утворенні композитних систем з 

рослинною сировиною. Це дає можливість створення 

лікарських рослинних препаратів пролонгованої дії з 

підвищеною біодоступністю активних речовин. 

Галузь застосування – впроваджується у різні галузі як 

субстанція для одержання готового продукту, в тому числі 

медичного призначення (стоматологія, косметологія, 

фармація), а також у складі рецептури харчових продуктів. 

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

15х16 

см 

 

 

0,4 кг 

l.   40.  Високодисперс-

ний порошок  

Полісорб, Силікс 

Сорбент неорганічної природи. Виводить з організму людини 

ендо- та екзотоксини, шкідливі мікроорганізми, віруси. 

Використовується як субстанція для приготування  водної 

суспензії, медичних препаратів , харчових продуктів тощо. 

Натурний зразок 6х6 

 

 

0,2 л 

 

m.   41.  Біметалічні 

наночастинки 

золота та срібла, 

стабілізовані 

триптофаном 

Композити володіють низькою токсичністю та  підвищеною 

протипухлинною активністю 

Інформаційний 

листок 

А 4  

n.   42.  Антимікробні 

колоїдні розчини 

та суспензії 

кремнезему на 

основі 

наночастинок 

срібла 

Має високу актимікробну активність до широкого спектру 

мікроорганізмів 

Інформаційний 

листок 

А 4  
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o.   43.  Нетоксичне, 

термо-, водостійке 

антикорозійне 

мастило «Силар» 

Мастило «Силар» застосовується у машинобудуванні; 

авіаційній, суднобудівній, харчовій, хімічній, фармацевтичній 

промисловості, у торгівлі. Особливо ефективне використання 

в обладнанні, яке контактує з харчовими продуктами та 

медичними препаратами 

Натурний зразок, 

етикетка 

10х10 

 

0,1 

 

9.  Інститут 

біоорганічної 

хімії та 

нафтохімії ім. 

В.П.Кухаря 

НАН України 

44.  Технологія 

виробництва 

антимікотика 

Теобону-

дитіоміокоциду 

МОЗ України зареєстровано субстанцію Теобону-

дитіоміокоциду та дві готові лікарські форми на основі (мазь 

та порошок для приготування розчину) Розроблено 

аналітичну нормативну документацію, технологічні 

регламенти на виробництво субстанції та готових лікарських 

форм Теобону-дитіоміокоциду. Освоєно промислове 

виробництво мазі Теобону-дитіоміокоциду, виготовлено і 

спрямовано до аптек понад 70 тис. туб препарату 

Натурні зразки 0,1  

    Відділення біохімії,  фізіології і молекулярної біології            

10.  Інститут 

біохімії ім. 

О.В.Палладіна 

НАН України 

45.  Мебівід Фармацевтична композиція для лікування захворювань 

опорно-рухового апарату, включаючи і ті, що 

супроводжуються розрідженням кісткової тканини – 

остеопорозом. Активними компонентами цієї композиції є 

неорганічні й органічні складові, зокрема, кальцій, вітамін D3 

та дигідрат динатрієвої солі метиленбісфосфонової кислоти в 

фізіологічно прийнятній дозі. 

Плакат, натурний 

зразок, комп’ютер  

 

120х90 0,1 

  46.  Кальмівід-М Високоефективний вітамінно-мінеральний препарат, 

призначений для лікування остеопорозу та інших 

захворювань кісткової  тканини. 

Плакат, натурний 

зразок, комп’ютер  

 

120х90 0,1 

  47.  Вітамін D3-Е 

білковий комплекс 

«Здоров`я відеїн 

3»  

Вітамін D3-Е білковий комплекс призначений для 

профілактики і лікування рахіту та рахітоподібних 

захворювань у дітей, D-гіповітамінозів у вагітних жінок, 

остеопатій різного ґенезу. 

Плакат, натурний 

зразок, комп’ютер  

 

120х90 0,1 

  48.  Мебіфон Препарат з вираженою протипухлинною дією при відсутності 

пригнічення системи кровотворення, а також з імунотропною 

дією, яка дозволяє спрямовано впливати на патологічні зміни  

імуногенезу.  

Плакат, натурний 

зразок, комп’ютер  

 

120х90 0,1 

  49.  Метовітан Препарат для профілактики та лікування ушкодження печінки 

токсичного походження; серцево-судинних захворювань; 

Плакат, натурний 

зразок, комп’ютер  

120х90 0,1 
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імунодефіцитів різного походження; інфекційних 

захворювань; підвищених фізичних і розумових 

навантаженнях; нервових розладах; порушеннях обміну 

речовин, насамперед, ожиріння.  

 

  50.  Кардіовіт Препарат для лікування і профілактики серцево-судинних 

захворювань дозволяє інтенсифікувати ендогенний синтез 

тіаміндифосфату, покращити стан серцево-судинної системи.  

Плакат, натурний 

зразок, комп’ютер  

 

120х90 0,1 

  51.  Коректин® Фармацевтична композиція комплексної дії може бути 

використана для лікування кісткових ушкоджень 

(остеопорози, осалгії, початкові стадії деформуючого артозу), 

гепатитів різної етіології та лейкемії. 

Плакат, натурний 

зразок, комп’ютер  

 

120х90 0,1 

  52.  Добавка дієтична 

«Гліцивіт С» ® 

 

Дієтична добавка для нормалізації функціонального стану 

нервової та імунної систем, кісткової та сполучної тканини, 

шкіри, для покращення показників крові а також для 

загального зміцнення організму. Сприяє адаптації організму 

до шкідливих чинників довкілля, зменшенню 

психоемоційного напруження та втомлюваності організму, а 

також для алкогольної детоксикації. 

Натурний зразок, 

комп’ютер  

 

120х90 0,1 

  53.  Комбінований 

перев’язувальний 

засіб для зупинки 

кровотеч та 

прискорення 

загоювання ран 

На основі активатора зсідання крові, іммобілізованого на 

вітчизняних волокнистих вуглецевих матеріалах медичного 

призначення, який забезпечуватиме швидку зупинку 

інтенсивних кровотеч при первинній медичній допомозі. 

Запропонований гемостатик є ефективним навіть за умов 

гемофілії або антикоагулянтної терапії, безпосередньо 

ініціюючи утворення кров’яного згустку на заключному етапі 

зсідання крові.  

Плакат, натурний 

зразок, комп’ютер  

 

120х90 0,1 

11.  Інститут 

мікробіології і 

вірусології  

ім. Д.К. 

Заболотного 

НАН України 

54.  Специфічні 

імуноглобуліни 

людини 

Діючою основою препаратів  є імуноглобуліни, які містять 

підвищену кількість специфічних  IgG. Їх специфічна 

активність  обумовлена нейтралізуючою дією антитіл, а також 

імуномодулюючим  ефектом, що діє на різні ланки імунної 

системи людини та підвищує неспецифічну резистентність 

організму 

Натурний зразок 10х15 

 

0,05 

 

  55.  Інтерферони та їх 

індуктори для 

боротьби з 

У комплексному лікуванні хворих на передпухлинні і 

пухлинні процеси аногенітальної області, індуковані 

папіломавірусами, рекомендовано застосовувати препарати 

Натурний зразок 10х15 

 

0,15 
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папіломавірусною 

інфекцією    

інтерферонів та/або їх індуктори після лікування супутніх 

інфекційно-запальних захворювань, а також після проведення 

локальної цитостатичної терапії та деструктивного втручання. 

Запропоновано нові імуномодулюючі препарати - індуктори 

інтерферону: фітор, фларасктин, фітомакс, а також разом з 

АТЗТ НВК “Діапроф-Мед”  препарат рекомбінантного 

інтерферону-α (діаферон) для корекції імунітету у хворих 

  56.  Комплексний 

біопрепарат 

«Аверком»  

Комплексний препарат з високою нематоцидною, 

акарицидною, інсектицидною дією; синтезується ґрунтовим 

стрептоміцетом Streptomyces avermitilis. Препарати на основі 

авермектинів визнані екологічно чистими і найбільш 

перспективними у світовій практиці 

Натурний зразок 10х15 

 

0,15 

  57.  Батумінова мазь Препарат антистафілококової дії. Високоактивний антибіотик 

на основі  нового  природного сполучення  батуміна, який 

виділили з  бактерій роду Pseudomonas. Має унікальний  

спектр  антимікробної дії, низьку  токсичність. Розроблена  

лікарська  форма - мазь  для  зовнішнього лікування 

стафілококової інфекції 

 

Натурний зразок тюбик 

 

0,01 

  58.  Діастаф Діагностичний препарат, на основі нового антибіотика            

бактеріального  походження,  який  характеризується  

унікальною вибірковістю своєї дії щодо стафілококів.  

Використання дисків з антибіотиком дозволяї надійно   і 

швідко /на про тязі 18 год /диференціювати стафі лококи по 

зоні затримки росту біля диску від інших  грампозитивних 

коків, нечутливих до препарату. ДІАСТАФ не впливає на 

розвиток мікроорганізмів інших  таксонів і забеспечує 

експрес -діагностику стафілококів у змішаних культурах. 

Препарат призначений для експрес-діагностики стафілококів 

в клінічних, ветеринарних та науково-дослідних установах 

Натурний зразок 10х15 

 

0,01 

  59.  Поліміксин  В Циклопептидний антибіотик, який успішно застосовується 

для лікування інфекцій, викликаних патогенними 

грамнегативними мікроорганізмами Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae, Salmonella  та іншими бактеріями, 

стійкими до відомих антибіотиків. Поліміксин В також 

Натурний зразок флакон 

 

0,01 
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вживається для лікування хворих у стані токсичного шоку, 

викликаного переліченими вище бактеріями, і для 

препаративного виділення токсинів, з якими він утворює 

комплекси 

  60.  Субалін Високоефективний біопрепарат, створений на основі 

рекомбінантного штаму аеробних спороутворюючих бактерій, 

здатного синтезувати інтерферони людини. Препарат 

ефективний щодо збудників вірусних інфекцій, таких як грип, 

герпес, гепатит, менінгоенцефаліт, а також має високу 

антагоністичну активність до широкого спектру патогенних і 

умовно патогенних мікроорганізмів. Поєднання в одному 

препараті антибактеріальних і антивірусних властивостей - 

принципово новий підхід до лікування багатьох захворювань 

змішаної етіології 

Натурний зразок 10х15 

 

0,1 

  61.  Бета-каротин Високоефективний природний антиоксидант, біостимулятор і 

провітамін А. Використовується для зменшення ушкоджень, 

що викликаються реактивним киснем, фототоксичними 

молекулами і хімічними радикалами при радіоактивному 

опроміненні організму, а також для профілактики і лікування 

онкологічних і серцево-судинних захворювань. Препарат 

стимулює регенерацію і захищає мембрани клітин (особливо 

печінки), зменшує запальні процеси шкіри і слизових 

оболонок, підвищує опірність організму до інфекційних 

захворювань, повністю замінює вітамін А і поліпшує гостроту 

зору 

Натурний зразок Флакон 

 

0,01 

12.  Інститут 

молекулярної 

біології і 

генетики  

НАН України 

62.  Гідрогелеві 

перев’язувальні 

матеріали на 

основі 

наноцелюлози 

бактерій для 

лікування опіків і 

ранових 

поверхонь  

Розроблені перев’язувальні матеріали на основі бактерійної 

наноцелюлози використовуються у польових та клінічних 

умовах при ушкодженнях шкірного покрову та опіках ІІ 

ступеня, а також для трансдермальної доставки ліків та 

біологічно активних препаратів 

Планшет 

Натурний зразок 

 

90 х 120 

0,3 x 0,3 

 

0,2 

0,1 
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13.  Інститут 

експеримен-

тальної 

патології, 

онкології і 

радіобіології  

ім. Р.Є. 

Кавецького  

НАН України 

63.  Нова лікарська 

форма 

спрямованої 

доставки 

протипухлинних 

препаратів 

«Фероплат» 

Розроблено технологію отримання нанокомпозиту, на основі 

магнітної рідини та цисплатину. Створено системи постійних 

магнітів для забезпечення спрямованості та локального 

накопичення у пухлині діючої речовини нанокомпозиту. На 

підставі комплексу молекулярно-біологічних, цитогенетичних 

та цитоморфологічних досліджень в системі in vitro та in vivo 

доведено переваги застосування створеного протипухлинного 

нанокомпозиту перед використанням офіцинальної форми 

цитостатику, що відкриває перспективи подолання лікарської 

резистентності 

Патенти, 

посвідчення 

натурний зразок, 

інформаційні 

матеріали 

120*90  

a.   64.  Колекція 

клітинних ліній 

для використання 

культур клітин у 

фундаментальних 

та прикладних 

медико-

біологічних 

дослідженнях   

 

Клітинний банк ліній з тканин людини та тварин ІЕПОР ім. 

Р.Є.Кавецького НАН України налічує більше 24000 

кріоконсервованих у рідкому азоті зразків стандартних та 

оригінальних ліній клітин та штамів пухлин 14 видів тварин. 

Клітинний банк входить до складу об’єктів національного 

надбання України, є унікальною і найбільш відомою в Україні 

колекцією клітин, призначеною для зібрання, кріозбереження 

та використання культур клітин у наукових дослідженнях та з 

прикладною метою 

Каталоги, 

свідоцтво, 

інформаційні 

матеріали 

120*90  

  65.  «Спосіб 

прогнозування 

ризику розвитку 

злоякісних 

новоутворень»

  

Пропонується новий спосіб оцінки ризику розвитку ЗН у 

родичів пробанда шляхом проведення комплексного клініко-

генеалогічного обстеження з подальшим генетико-

математичним аналізом родоводів, на основі чого визначають 

вірогідність розвитку раку у дітей та внесок (%) спадкової та 

середовищної компоненти у виникнення онкологічних 

захворювань мультифакторіальної етіології. 

Планшет 90х115 0,5 

  66.  Моноклональні 

антитіла 

 

Випускаються у формі очищених МКАТ, кон’югованих з 

флуорохромами (ФІТЦ та ФЕ) або біотином, а також у 

стерильній формі.  

Застосування. Для лабораторного використання in vitro із 

застосуванням методів проточної цитометрії, флуоресцентної 

мікроскопії, імуноцитохімії, імуногістохімії на парафінових 

зрізах, Вестерн-блот аналізі та в функціональних тестах.  

Натурні зразки. 

Форма випуску. 

Інструкції по 

використанню 

Свідоцтво про 

держ реєстрацію 

Натурн

і зразки 

різних 

розмірі

в 
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b.   67.  «Протипухлинна 

аутовакцина» 

  

  

Загальна характеристика, механізм дії; форма випуску та 

умови зберігання; показання та протипоказання до 

застосування; спосіб та особливості застосування; 

ефективність протипухлинної аутовакцини в комплексній 

терапії хворих на рак шлунка, легені, ободової та прямої 

кишки 

Буклет. Диплом. 

Натурні зразки 

Планшет 

Натурн

і зразки 

 

c.   68.  Комплекс 

імуноцитохімічни

х і молекулярно-

генетичних 

технологій 

діагностики 

гострих лейкозів

  

Складені алгоритми діагностики певних підтипів гострих 

лімфобластних та мієлобластних лейкемій. Така діагностика 

дає можливість більш ефективного застосування сучасних 

міжнародних протоколів терапії та нових лікарських засобів, 

дія яких спрямована на пухлинні клітини-мішені різного 

походження, що дозволяє досягти збільшення частоти ремісій 

і загальної тривалості життя хворих на гострі лейкемії 

Планшет 

Атлас. Методичні 

посібники з 

діагностики гемо 

та 

лімфопроліферати

вних захворювань 

90х115 

 

0,5 

d.   69.  «Наука-

суспільству. 

Всеукраїнський 

соціальний 

проект» 

Для збереження здоров’я молоді України в інституті створено 

«Цикл науково-просвітниціких лекцій фахівців-онкологів – на 

захист здоров’я молоді України», для підвищення обізнаності 

жінок про рак молочної залози створено Науково-

просвітницький інтернет-ресурс «Майбутнє без раку», а 

також Медичний органайзер хворої на рак молочної залози на 

платформі операційної системи «Андроїд» 

Планшет 

 

 

90х115 

 

0,5 

e.   70.  «Медико-

генетичний 

скринінг – шлях 

до профілактики 

раку» 

Розроблено та представлено алгоритм медико-генетичного 

консультування, як перший етап популяційного скринінгу 

населення для формування груп підвищеного ризику розвитку 

раку та подальшого динамічного їх спостереження. 

Планшет 

 

 

90х115 

 

0,5 

f.   71.  «Вуглецеві 

сорбенти на 

службі здоров’я»

  

 

Подано детальний опис різних видів сорбційної терапії, що 

застосовується як самостійний терапевтичний засіб, так і в 

комплексній терапії токсичних ушкоджень – 

гемокарбоперфузії, ентеросорбції і аплікаційно-сорбційної 

терапії. Надано основні результати наукових досліджень, на 

основі яких розроблено сорбційні засоби і матеріали. 

Планшет 90х115 

 

0,5 

g.   72.  Дієтична добавка 

з адсорбційними 

властивостями 

КАРБОЛАЙН є вуглецевим ентеросорбентом у формі гранул  

розміром 3 мм, що складаються з мікронізованого 

порошкового або волокнистого активованого вугілля і води як 

Натурні зразки, 

інформаційні 

листівки 
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КАРБОЛАЙН  

ТУ У 24.6-

05416946-002-

2003 

ГВ № 05.03.02-04-

33293 від 

19.05.2014  

зв’язуючого компонента, призначений для видалення з 

організму екзо- та ендогенних токсинів при гострих та 

хронічних отруєннях, гострих кишкових інфекціях. 

Перспективний для масової терапії  радіаційних уражень 

(середньої тяжкості та тяжких). 

h.   73.  «Засоби 

перев’язувальні на 

основі 

волокнистих 

вуглецевих 

матеріалів»: 

 

Пов’язка 

вуглецева 

сорбуюча (ПВС) 

 

 

Дисперговані 

волокнисті 

вуглецеві 

сорбенти (ДВВС) 

  

Засоби перев’язувальні на основі вуглецевих матеріалів із 

розвинутою сорбційною поверхнею. Активований 

волокнистий вуглецевий матеріал із розвинутою (1500 см2/г)  

сорбційною поверхнею та унікальними сорбційно-

кінетичними характеристиками. Для аплікаційно-сорбційної 

терапії ран, опіків, виразок, пролежнів і ерозій слизових 

порожнин.,  профілактики та лікування ранової інфекції. 

 

 

 

 

 

Завись диспергованих активованих волокнистих вуглецевих 

матеріалів у 70% розчині етилового спирту або 0,2% розчині 

сульфату цинку. для локальної терапії виробничих, побутових 

мікротравм і поверхневих опіків, трофічних виразок, 

пролежнів і ерозивних уражень слизових.  

Натурний зразок. 

Інструкція по 

використанню. 

Реєстраційне 

посвідчення 

 

 

 

 

 

Натурний зразок. 

Інструкція по 

використанню. 

Реєстраційне 

посвідчення 

Зразки 

різних 

розмірі

в і 

об’єму 

 

i.   74.  Гемосорбенти: 

 

 

 

 

 

 

 

-гемосорбенти 

вуглецеві 

підвищенної 

Детоксикація крові та її компонент. Для очищення крові поза 

організмом і при гострій і хронічній нирковій недостатності, 

печінковій комі і прекомі, біліарному цирозі, при 

субкомпенсованому портальному цирозі, при підготовці та 

після проведення операції на печінці та жовчовивідних 

протоках, при гострих отруєннях. 

 

 

Синтетичний вуглецевий гемосорбент III покоління, поєднує 

звичайні властивості активованого вугілля із здатністю 

ефективно вилучати білок-зв`язані речовини та токсини. 

Натурний зразок. 

Інструкція по 

використанню, 

Реєстраційне 

посвідчення. 

 

 

 

Натурний зразок. 

Інструкція з 

використання. 

Зразки 

різних 

розмірі

в і 

об’єму 
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міцності  

СКН-1К та СКН-

2К у колонках 

сорбційних 

одноразових 

(КСО); 

колонки об`ємом 

50, 100, 200 та 300 

см3 

ТУ У 88 258.019-

2000 

 

-гемосорбент 

гранульований 

делігандизуючий 

(ГСГД), колонки 

об`ємом 50, 100, 

200 та 300 см3.  

ТУ 88 України 

258.009-94 

Детоксикація крові та її компонент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унікальний гемоімуносорбент, поєднує властивості 

високопористого активованного вугілля типу СКН, ГСГД з 

акцепторними біоспецифічними властивостями 

дезоксирибонуклеінової кислоти (ДНК). ГУДС вибірково 

вилучає з крові, плазми і інших біологічних рідин ДНК-

зв`язуючі речовини, рівень яких підвищений при цілому ряді 

патологічних станів. 

Реєстраційне 

посвідчення. 

j.     Відділення загальної біології 

 

   

14. 9 Національний 

ботанічний 

сад ім. М.М. 

Гришка 

НАН України 

 

75.  Харчова дієтична  

добавка 

"Енерговітал", 

порошок  

Рекомендується до застосування, як джерело природних 

біологічно активних сполук з детоксикуючими, 

антиоксидантними, протизапальними, імуностимулюючими 

властивостями. Створено на основі вітапектинового 

комплексу та лікарської рослинної сировини (подорожник, 

лопух, женьшень).  

Презентація на 

ПК, 

мультимедійний 

проектор, 

натурний зразок 

100х50х

250 
 

  76.  Желейні продукти 

спеціального 

призначення 

(обліпиха, калина, 

актинідія) 

Продукти можуть використовуватись як допоміжні засоби для 

комплексного оздоровлення організму та протидії стресовим 

чинникам. 

 

Презентація на 

ПК, 

мультимедійний 

проектор, 

натурний зразок 

100х50х

250 
 

  77.  Харчова дієтична  

добавка "Арктан", 

Створена з  водної витяжки  кореня лопуха  на пектиновій  

основі. Може використовуватись як антитоксичний, 

Презентація на 

ПК, 

100х50х

250 
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гелева форма  протизапальний фітозасіб при захворюваннях опорно-

рухового апарату.    
мультимедійний 

проектор, 

натурний зразок 
  78.  Медові желе 

(м’ята, лимонник, 

гінкго) 

Мають вітамінну, антиоксидантну, загальнозміцнюючу дію. Презентація на 

ПК, 

мультимедійний 

проектор, 

натурний зразок 

100х50х

250 
 

  79.  «Технічні умови 

на 40 видів трав 

нетрадиційних 

пряно 

ароматичних  

рослин» 

Мають вітамінну, антиоксидантну, загальнозміцнюючу дію. 

Можуть використовуватись як допоміжні засоби для 

комплексного оздоровлення організму та протидії   стресовим 

чинникам 

Презентація на 

ПК, 

мультимедійний 

проектор, 

натурний зразок 

100х50х

110 
 

  80.  «Рецептури на 

фіточаї» 

 

Рекомендується як джерело природних біологічно активних 

сполук з антиоксидантними та імуностимулюючими 

властивостями. 

Презентація на 

ПК, 

мультимедійний 

проектор, 

натурний зразок 

100х50х

110 
 

  


