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Анотація. Обґрунтовано, що створення регіонального центру медичних 

інновацій сприяє створенню замкнутого циклу для новітніх проривних медичних 

технологій: створення – впровадження – поширення. Він повинен стати 

основною структурою, яка в подальшому буде формувати стійкі технологічні 

зв'язки, що становлять базову організацію системи охорони здоров'я у складі 

соціального комплексу регіону. Для створення центру можуть бути залучені 

кошти держави, бізнес-структур, які зацікавлені у поширенні медичних 

інновацій. 
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соціальний комплекс, регіон, система. 

Abstract. It is substantiated that the creation of the regional center of medical 

innovation contributes for the creation of a closed cycle for the latest breakthrough 



medical technologies: creation – introduction – distribution. It should become the 

main structure that will form stable technological ties that constitute the basic 

organization of the health care system as part of the social complex of the region. 

For creation of the centre may be involved in state funds, business structures that are 

interested in distributing medical innovation. 
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Однією з принципово нових організаційних структур, що сприяють 

впровадженню медичних інновацій може стати регіональний центр медичних 

інновацій (РЦМІ), що забезпечує створення замкнутого циклу для новітніх 

проривних медичних технологій: створення – впровадження – поширення. 

РЦМІ повинен стати основною структурою, яка в подальшому буде формувати 

стійкі технологічні зв'язки, що становлять базову організацію системи охорони 

здоров'я у складі соціального комплексу регіону. Для створення РЦМІ можуть і 

повинні бути залучені кошти держави, бізнес-структур, будь-яких зацікавлених 

у поширенні медичних інновацій юридичних та фізичних осіб. 

Організаційно-правова форма РЦМІ повинна бути визначена за згодою 

всіх сторін, що беруть участь у його створенні. Можливість певного вибору 

зазначених форм сьогодні існує в рамках чинного законодавства України. 

Основні напрями і завдання діяльності РЦМІ: 

1. Сприяння пріоритетним напрямам наукових досліджень в медицині, що 

припускає рішення наступних завдань: розвиток комплексних досліджень в 

системі охорони здоров'я регіону; організаційна діяльність для об'єднання 

різних регіональних структур, що беруть участь у створенні і поширенні 

інноваційних технологій. 

2. Забезпечення розробки і реалізації інноваційних проектів в регіональній 

системі охорони здоров'я, в рамках яких вирішуються наступні завдання: 

організація роботи по залученню інвестицій в інноваційні проекти в охороні 

здоров'я; пошук найбільш перспективних тематичних проектів, що потребують 

консолідації регіональної і муніципальної влади, практичної охорони здоров'я, 



дослідницької діяльності; консультування і комплексна оцінка медичних 

інноваційних проектів різного рівня, підтримка на стадії їх реалізації; 

організація грантової підтримки пріоритетних інноваційних проектів регіону у 

сфері медичних досліджень; маркетинг інноваційних послуг охорони здоров'я; 

організація експертизи нетрадиційних методів лікування, сприяння їх 

поширенню в разі позитивного результату. 

3. Забезпечення трансферу медичних інновацій, для чого необхідне 

рішення наступних завдань: впровадження та поширення найбільш 

затребуваних інновацій в практичній охороні здоров'я;  сприяння в отриманні 

патентів і реєстрації інноваційних медичних технологій; пошук і залучення 

закордонних партнерів по впровадженню медичних інновацій в регіональну 

систему охорони здоров'я. 

4. Підвищення доступність інноваційних медичних послуг для населення 

регіону, що вимагає вирішення наступних завдань: 

– інформаційно-консультаційна допомога населенню з пошуку та порядку 

отримання інноваційних послуг регіональної системи охорони здоров'я; 

– маркетинг інноваційних послуг охорони здоров'я; 

– організація експертизи нетрадиційних методів лікування, сприяння їх 

поширенню в разі позитивного результату. 

5. Організаційне забезпечення інноваційного розвитку охорони здоров'я, 

для чого вирішуються наступні завдання: 

– забезпечення необхідної гнучкості і оперативності у функціонуванні 

системи охорони здоров'я у складі регіонального соціального комплексу; 

– навчання та підвищення кваліфікації спеціалізованих медичних кадрів та 

представників медичних бізнес-структур, що беруть участь в поширенні 

медичних інновацій. 

Для реалізації перерахованих вище напрямів і завдань, РЦМІ повинен 

виконувати наступні функції: аналітично-прогностичну, дослідницьку, 

організаційну, координуючу, консалтингову, проектного розвитку. 
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