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Підгрунтям підвищення медичної, соціальної та економічної ефективності 
функціонування системи охорони здоров’я є раціональне впровадження 
інноваційних технологій лікування, діагностики, профілактики та реабілітації 
захворювань, вдосконалення менеджменту та професійної підготовки медичних 
кадрів закладів охорони здоров’я. Інноваційні підходи відіграють вирішальну 
роль у поступальному розвитку будь-якого сектору економіки, у тому числі й 
сектору охорони здоров’я [1].

Поняття інновацій як систематичних знань, націлених на виробництво 
продукту, послуг або на впровадження певного процесу в практику, 
представляє особливу цінність у медицині [2]. Медична технологія -  це будь- 
яке втручання з метою зміцнення здоров’я, профілактики, діагностики, 
лікування захворювання, реабілітації або довгострокового догляду, а також 
застосування вакцин, лікарських засобів, інструментів та обладнання, 
виконання медичних процедур, вдосконалення систем організації охорони 
здоров’я, у рамках яких захищається і підтримується здоров’я людини [3].

Динаміка розвитку медицини, а саме інноваційних методів профілактики, 
діагностики та лікування, перевищує розвиток технологій у багатьох інших 
галузях, беручи до уваги її високу технологічність, тісний взаємозв’язок з 
наукою і вплив людського чинника в медицині. 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 в практиці або трансляцією знань. Трансляція знань -  це 
обмін, синтез і етично обгрунтоване застосування знань у рамках комплексних 
систем взаємодії між вченими і користувачами з метою прискорення отримання 
користі від науки. У медицині трансляція знань спрямовується на поліпшення 
здоров’я населення, підвищення ефективності медичних послуг і продуктів та 
поліпшення системи охорони здоров’я [4].

Іншим ефективним напрямком розвитку медичної галузі є передача знань 
та розроблених технологій, що вже використовуються, від одного виробника 
медичних послуг іншому. Даний процес у сучасній літературі описується як 
трансфер технологій. Трансфер технологій -  це перенесення результатів 
фундаментальних і прикладних досліджень на рівень розробок, виробництва та
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комерціалізації нових і поліпшених продуктів, послуг або процесів, що 
становлять інтелектуальну цінність для захисту інтелектуального продукту 
дослідників. Під поняттям трансферу технологій частіше мають на увазі 
інноваційну ідею (продукт або процес), що не освоєна до цього часу в 
промисловому масштабі ніде у світі.

Однак, з точки зору управління впровадженням інновації, важливішим є її 
територіальний масштаб, тому що для споживача інноваційної технології 
актуальна не абсолютність нововведення даної конкретної технології на 
світовому рівні, а її новизна в певному регіоні. Загалом, ці терміни позначають 
впровадження нових медичних технологій, нових методів профілактики, 
діагностики, лікування та реабілітації.

Останніми роками в розвинених країнах світу спостерігається велике 
зростання кількості нормативних і програмних ініціатив із сприяння дифузії та 
трансферу медичних інноваційних технологій. Особлива увага приділяється не 
лише конкретним нормативним заходам для прискорення поширення технології 
та поглибленню зв’язків між розробниками та користувачами технології, а 
також створенню й підтримці допоміжних систем та інфраструктур для 
поширення технології.

Для реалізації даних завдань виникає необхідність розробки практичних 
рекомендацій для керівництва закладів охорони здоров’я з чітким і науково 
обгрунтованим алгоритмом дій щодо управління впровадженням сучасних 
інноваційних технологій у діяльність медичних організацій. Складність 
розробки таких заходів зумовлена недостатністю рекомендацій загального 
характеру щодо конкретних технологій управління даним процесом у закладах 
охорони здоров’я.
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