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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАНОНАУКИ, НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА 

РИНКУ НАНОПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ 
 
Як відомо, успішний розвиток нанонауки та нанотехнологій в Україні тісно пов'язаний із розвитком 

вітчизняного ринку нанопродукції. Тому проблема розвитку названих галузей, як і їх державної підтримки, 
регулювання та управління завжди повинні розглядатися, на нашу думку, комплексно та взаємопов’язано. У даній 
роботі ми обмежимося аналізом і узагальненням літературних  даних, присвячених проблемам розвитку 
нанонауки, нанотехнологій і ринку нанопродукції в Україні в останні роки. Обґрунтуємо доцільність тестування 
вітчизняної нанопродуукції як нового товару на ринку України, а також розглянемо деякі концептуальні підходи, 
пов’язані із потребою розроблення теоретико-методологічних засад формування і розвитку вітчизняного ринку 
нанопродукції. 

Ключові слова: нанонаука, нанотехнології, нанопродукція, товарний ринок, тестування, асортимент 
нанопродукції, якість, безпечність. 
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STRATEGIC DIRECTIONS OF NANOSCIENCE, NANOTECHNOLOGIES AND NANO PRODUCTS MARKET 

DEVELOPMENT IN UKRAINE FOR THE LAST DECADES 
 

Based on the analysis and generalization of literature sources, the expediency of deepening the development of nanoscience, 
nanotechnology and the market of nanoproducts in Ukraine is substantiated. There is a need to create a theoretical and methodological 
basis for the development of these industries. 

Regarding the problem of formation and development of the domestic nanoproducts market, the priority development requires: 
formulation of conceptual approaches to the development of production and implementation of the most promising types of domestic 
nanoproducts, as well as quantitative characteristics of the market development (especially its capacity). 

Substantiation of state support for the development of nanoscience, nanotechnology and the market of textile nanoproducts in 
Ukraine, as our country still lags significantly behind the economically developed countries of the world (especially the USA, Japan, China). 

As you know, the successful development of nanoscience and nanotechnology in Ukraine is closely linked with the development of 
the domestic market of nanoproducts. Therefore, the problem of development of these industries, as well as their state support, regulation 
and management should always be considered, in our opinion, comprehensively and interconnectedly. In this paper, we will limit ourselves to 
the analysis and generalization of literature data on the development of nanoscience, nanotechnology and the market of nanoproducts in 
Ukraine in recent years. We substantiate the feasibility of testing domestic nanoproducts as a new product on the Ukrainian market, as well 
as consider some conceptual approaches related to the need to develop theoretical and methodological foundations for the formation and 
development of the domestic nanoproduct market. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 

На основі аналізу обраних літературних даних [1–20] вважаємо за доцільне: 

- виявити пріоритетні напрями розвитку нанонауки, нанотехнологій і ринку нанопродукції 

України в останні десятиріччя; 

- порівняти досягнутий рівень розвитку названих галузей із даними провідних країн в цих 

галузях; 

- обґрунтувати доцільність збільшення державної підтримки розвитку цих нанотехнологій в 

Україні, за обсягами нанопродукції яких Україна ще відстає від зарубіжних країн  (особливо США, Японії, 

Китаю); 

- вважати доцільним поглиблення дослідження оптимальності асортименту, властивостей, рівня 

якості та безпечності нанопродукції вітчизняної легкої промисловості (особливо це стосується 

нанотекстилю одягового, медичного та спеціального призначення), за обсягами виробництва якого Україна 

ще суттєво поступається зарубіжним країнам [17, 18]; 

- назріла невідкладна потреба відкриття при університетах сфери легкої промисловості та 

торгівлі України сучасних лабораторій, здатних забезпечити необхідні дослідження властивостей тієї 

нанопродукції, яка буде вироблятися на вітчизняних підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Наведемо анотацію обраних нами літературних джерел [1–20] з метою вивчення та узагальнення 

даної проблеми, а також усунення існуючих недоліків розвитку вітчизняної нанонауки, нанотехнологій і 

ринку нанопродукції. 

Автором роботи [1] розглянуті підсумки виконання інститутами НАН України державних програм 

розвитку нанонауки та нанотехнологій в Україні на 2010–2014 роки. Відзначається, що тільки за двома 
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державними програмами було виконано 240 проектів з нанофізики, нанохімії та інших наук. Авторами 

розглядаються досягнення у розвитку нанонауки за різноманітною тематикою. 

Авторами роботи [2] на основі аналізу літературних джерел сформульовані та обґрунтовані такі 

основні етапи розвитку нанотехнологій в Україні: 

- основними продуцентами нанотехнологій в Україні є установи академічного сектора НАН 

України, оскільки саме вони нині виконують основну масу досліджень асортименту, властивостей, рівня 

якості та безпечності нанопродукції України; 

- освітянські університети різних галузей промисловості, сільського господарства та медицини; 

- промислові підприємства, підпорядковані різним міністерствам і установам та відомствам. 

Обгунтована потреба державної підтримки розвитку нанонауки, нанотехнологій і ринку нанопродукції в 

Україні. 

Авторами роботи [3] дано аналіз літературних джерел, присвячених розвитку нанонауки, 

нанотехнологій і ринку нанопродукції в Україні та окремих європейських країнах. Значна увага приділена 

розкриттю ролі державної підтримки для розвитку названих галузей. Узагальнена роль розвитку 

нанотехнологій в окремих країнах Європи у загальному розвитку їх економіки. Підкреслюється, що основну 

увагу слід приділити фундаментальним дослідженням нанотехнологій і нанопродукції. Особлива увага 

приділена вдосконаленню державної політики регулювання розвитку нанотехнологій, нанопродукції і ринку 

нанопродукції в Україні. 

Автором роботи [4] розглянуто проблеми розвитку в Україні нанотехнологічного бізнесу. Дана 

оцінка розвитку бізнесу нанопродукції у провідних зарубіжних країнах. Виявлено та обґрунтовано 

пріоритетні напрями розвитку ринку нанопродукції в Україні. 

Авторами роботи [5] розглянуті основні тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій і 

нанопродукції. Вивчено основні напрямки розвитку даного ринку в Україні. Розглянуто проблеми 

фінансування розвитку нанотехнологій і ринку нанопродукції в Україні. Дана порівняльна характеристика 

вітчизняного і світового ринку нанопродукції. 

Авторами роботи [6] розкривається роль розвитку нанотекстилю в Україні у загальному розвитку  її 

економіки. Розглянуто основні чинники, які впливають на розвиток нанотехнологій в Україні та світі. 

Обґрунтована потреба державної підтримки розвитку нанонауки і нанотехнологій в Україні. Розглядається 

перспектива подальшого розвитку нанотехнологій в Україні. 

Авторами роботи [7] розроблена та обґрунтована концепція розвитку нанотехнологій в Україні, яка 

розглядається як основа розвитку національної економіки України. Названа концепція сприяє задоволенню 

інтересів суспільства, держави й забезпеченню соціальної стабільності в країні. Авторська концепція 

передбачає формування необхідної платформи для розроблення унікальних нанотехнологій і 

наноматеріалів. Відзначається, що лідерами у сфері виробництва та застосування нанотехнологій та 

наноматеріалів у світі нині є США, Японія, Німеччина, Китай та інші. Відзначається, що майбутнє України 

за нанотехнологіями і наноматеріалами. 

Авторами роботи [8] вивчена та обґрунтована необхідність державної підтримки та стимулювання 

розвитку нанотехнологій в Україні. Дано аналіз напрямків державної підтримки розвитку нанотехнологій та 

ринку вітчизняної нанопродукції. Обґрунтована необхідність мінімізації ризиків від використання 

нанотехнологій і нанопродукції різного цільового призначення. 

Авторами роботи [9] дано аналіз сучасного ринку парафармацевтичної продукції з 

фотопротекторними властивостями, виготовлені на основі нанотехнологій. Відзначається, що вказаний 

ринок характеризується ще обмеженим асортиментом нанопродукції. Підтверджена доцільність розширення 

асортименту та збільшення обсягів виробництва названої нанопрдукції в Україні. 

Авторами роботи [10] розглянуто європейський підхід і особливості розвитку світового ринку 

нанотехнологій. Дано аналіз літературних джерел, присвячених прогнозам розвитку нанотехнологій і 

нанопродукції в Європі і світі. Значна увага приділена питанням формування світового та європейського 

ринку нанопродукції. Обґрунтована доцільність використання зарубіжного досвіду розвитку ринку 

нанопродукції в Україні. 

Автори роботи [11] наводять такі галузі виготовлення країнами світу нанопродукції за 2016 рік: 

- текстильна промисловість – 12; 

- спорт – 5; 

- нафтова промисловість – 7; 

- медицина – 7; 

- побутова техніка – 6; 

- харчування – 8; 

- довкілля – 2; 

- електроніка –  6; 

- косметика – 9; 

- будівництво – 12; 

- автомобільна промисловість – 10; 

- сільське господарство – 6; 

- всього – 100%. 
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В названій роботі авторами також виявлені найбільш перспективні нанотехнології, продукція яких 

користується найбільшою популярністю в світі. Дано аналіз існуючих проблем у розвитку окремих 

нанотехнологій та ринку їх нанопродукції. 

Авторами роботи [12] розглянуто стан розвитку нанотехнологій у різноманітних науково-дослідних 

установах України. Виявлені найбільш перспективні серед них. Основна увага приділена нанотехнологіям 

майбутнього, нанопродукція яких користується попитом на зарубіжних ринках. Значна увага приділена 

вивченню властивостей та оцінці рівня якості та безпечності найбільш перспективних видів нанопродукції 

окремих вітчизняних компаній. 

Авторами роботи [13] розглянуто проблеми розвитку вітчизняної системи стандартизації у сфері 

нанопродукцї. Виявлено ключові завдання, які вимагають невідкладного вирішення. Значна увага приділена 

оцінці токсичності нанопрепаратів різного цільового призначення і хімічної будови. Сформульовані 

перспективні напрямки розвитку сучасного асортименту нанопрепаратів медичного призначення. 

Авторами роботи [14] визначено та обґрунтовано пріоритетні напрямки розвитку нанотехнологій в 

Україні. Обґрунтована доцільність державної підтримки їх розвитку. Названі пріоритетні напрямки 

досліджень в окремих зарубіжних країнах (США, Японії та інших). 

Авторами роботи [15] розглянуто та обґрунтовано основні напрямки розвитку нанонауки, 

нанотехнологій і ринку нанопродукції в Україні в останні роки. Показана їх роль і значимість для розвитку 

вітчизняної економіки. Вивчені проблемні питання в названих галузях і показані шляхи їх вирішення. 

Названі нанотехнології, вимагають пріоритетного вирішення та державної підтримки. 

Автором роботи [16] сформульовані та обґрунтовані основи нанотехнологій виробництва 

нанотекстилю одягового, медичного та спеціального призначення. Розглянуто особливості  виробництва 

нановолокон, а також нанотекстилю одягового, медичного та спеціального призначення. Проведено аналіз 

асортименту та властивостей нанотекстилю різного цільового призначення. Дана характеристика 

текстильної нанопродукції ХХІ століття. Детально описано асортимент, властивості та сфери застосування 

нанотекстилю медичного призначення. Значна увага приділена проблемам безпеки виробництва та 

використання нанотекстилю. Сформульовані основні напрямки розвитку нанонауки про нанотекстиль, а 

також розвиток ринку текстильної нанопродукції. 

Авторами роботи [17] досліджено та узагальнено основні напрямки формування асортименту, 

властивостей, рівня якості та безпечності екологобезпечного нанотекстилю одягового призначення. 

Обґрунтована   доцільність застосування нанотехнологій для колористичного оформлення екотекстилю 

різного цільового призначення, а також заключного оброблення одягових текстильних матеріалів. Особливо 

це стосується використання нанотехнологій для суттєвого підвищення атмосферостійкості та біостійкості 

текстильних матеріалів різного цільового призначення, волокнистого складу та будови. 

Авторами роботи [18] вивчено та узагальнено основні товарознавчі аспекти формування 

асортименту, властивостей, якості та безпечності нанотекстилю різного цільового призначення, 

волокнистого складу та будови. При цьому основна увага приділена оцінці безпеки використання 

нанотехнологій та нанопродукції. 

Авторами роботи [19] розроблено та обґрунтовано теоретико-методологічні основи формування 

вітчизняного сировинного ринку екологобезпечної рослинної сировини текстильного призначення. 

Представляється за доцільне деякі теоретичні положення названих основ використати для формування і 

розвитку вітчизняного ринку нанопродукції. Це стосується передусім формування концептуальних методів 

для формування і розвитку ринку нанопродукції в Україні, визначення кількісних характеристик 

функціонування даного ринку, а також аналізу кон'юнктури його розвитку. 

Авторами роботи [20] вивчена можливість організації сучасного сегменту ринку нанотекстилю 

медичного призначення. Вивчено структуру видового асортименту нанотекстилю медичного призначення, 

його основні властивості та сфери найбільш раціонального використання. Розроблена та обґрунтована 

методика тестування медичного нанотекстилю як нового товару на вітчизняному ринку. 

Метою роботи є обґрунтування доцільності тестування вітчизняної нанопродукції як нового товару 

на ринку України та сформулювати концептуальні основи розвитку даного ринку в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Як свідчить аналіз наведених літературних джерел [1–25] і узагальнення результатів власних 

досліджень, для формування в Україні окремого сегменту товарного ринку необхідно: 

- вивчити та узагальнити реальні потреби споживачів даного ринку в конкретних видах нанопродукції; 

- оцінити фінансові можливості споживачів нанопродукції на ближчі 2-3 роки; 

- оцінити можливості імпорту аналогічної нанопродукції; 

- узагальнити конкурентні переваги вітчизняної нанопродукції над імпортною; 

- вивчити та узагальнити існуючі ризики від використання нанотехнологій та нанопродукції для 

населення та оточуючого середовища; 

- на основі вивчення новизни та оригінальності асортименту окремих видів нанопродукції, 

конкретизувати методику тестування названої нанопродукції як нового товару на ринку України. 

Розглядаючи концептуальні підходи до формування і розвитку вітчизняного ринку нанопродукції, 

акцентуємо основну увагу на вирішення наступних питань: 

- подальше вдосконалення методики тестування вітчизняної нанопродукції як нового товару на 

ринку України; 
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- визначення кількісної характеристики результативності формування названого ринку; 

- вивчення особливостей кон'юнктури розвитку даного ринку; 

- оцінка основних напрямків і перспективи розвитку вітчизняного ринку нанопродукції. 

Коротко сформулюємо та обґрунтуємо напрямки розвитку названих положень. Так, стосовно 

вдосконалення методики тестування нанопродукції як нового товару на вітчизняному ринку, то суть цього 

вдосконалення повинна включати: 

- створення нової науково-обґрунтованої класифікації видового асортименту нанопродукції 

різних способів виробництва та призначення; 

- створення нової системи стандартизації основних термінів, положень і понять, що стосуються 

розвитку нанотехнологій і ринку нанопродукції в Україні; 

- обґрунтування нової методики оцінки новизни окремих видів нанопродукції та її стандартизація. 

Що стосується визначення кількісних характеристик результативності функціонування ринку 

нанопродукції, як і інших груп товарів, то воно вимагає обов’язкового застосування на даному ринку 

системи статистичної звітності обсягів реалізації конкретних видів нанопродукції. Саме за результатами 

статистичної звітності буде встановлено, яку частку на ринку нанопродукції займають наноматеріали і 

вироби вітчизняного і імпортного виробництва. 

Крім визначення обсягів реалізації конкретних видів нанопродукції, встановлення частки імпортної 

нанопродукції, для даного ринку велике значення має встановлення місткості ринку для цієї нанопродукції, 

що дозволить оцінити перспективу розвитку цього ринку та його результативність. 

Розглядаючи кон'юнктуру розвитку ринку нанопродукції України, основну увагу слід приділити її 

тісній ув’язці з питаннями вивчення та задоволення попиту на конкретні види даної нанопродукції, 

вивчення їх ключових властивостей, обсяги і стан ринку аналогічної імпортної нанопродукції. При цьому слід 

враховувати зовнішні та внутрішні чинники, які можуть впливати на розвиток даного ринку та його 

кон'юнктуру. У свою чергу названі чинники можуть мати сприятливий і несприятливий вплив на  кон'юнктуру 

даного ринку. Так, наприклад, на  кон'юнктуру ринку вітчизняної нанопродукції позитивно впливає ріст 

попиту на основні види цієї нанопродукції. І, навпаки, відсутність на даному ринку деяких видів 

нанопродукції, на які існує попит, негативно впливає на загальну характеристику кон'юнктури даного ринку. 

Оцінку перспективи і основних напрямків розвитку ринку нанопродукції в Україні зроблено на 

прикладі текстильної нанопродукції, хоча ця галузь ще суттєво поступається як за обсягами виробництва, 

так і за широтою асортименту аналогічної нанопродукції в розвинутих зарубіжних країнах (особливо США, 

Японії, Китаї та Німеччині). 

Спочатку обґрунтуємо доцільність і потребу подальшого розвитку нанонауки, нанотехнологій і 

ринку текстильної нанопродукції в Україні. 

По-перше, на нашу думку, у сфері вітчизняної легкої промисловості існують необхідні сировинні, 

технологічні та кадрові ресурси не тільки для організації виробництва потрібної текстильної нанопродукції різного 

цільового призначення, але й усестороннього дослідження її асортименту, властивостей, рівня якості та безпечності. 

По-друге, в університетах сфери вітчизняної легкої промисловості та торгівлі існують необхідні 

можливості для підготовки фахівців для використання нанотехнологій і збуту на ринках нанопродукції. 

По-третє, розвиток нанонауки, нанотехнологій і ринку текстильної та іншої нанопродукції 

сприятиме підвищенні якості та конкурентоспроможності нанопродукції легкої промисловості України, яка 

нині ще поступається зарубіжним аналогам. 

Все це вимагає значної державної підтримки для корінної перебудови роботи вітчизняної легкої 

промисловості, включаючи галузеву науку в даній галузі. 

В даній роботі ми для прикладу зупинимося на деяких проблемах розвитку нанонауки, 

нанотехнологій і ринку нанотекстилю в Україні, оскільки, саме в цій галузі в багатьох економічно 

розвинутих країнах досягнуті найбільш суттєві результати. 

Враховуючи зарубіжний досвід розвитку нанонауки, нанотехнологій і ринку текстильної 

нанопродукції, на нашу думку, зусилля науковців і фахівців даної галузі необхідно націлити на невідкладне 

вирішення наступних завдань: 

- вивчення та обґрунтування реального попиту споживачів на конкретні види нанотекстилю 

одягового, медичного та спеціального призначення; 

- вивчення можливостей підприємств текстильної промисловості і галузевих та науково-

дослідних установ займатися виробництвом і дослідженням властивостей нанотекстилю; 

- обґрунтування економічної доцільності імпорту на ринок України тих видів нанотекстилю, які 

не можуть вироблятися в Україні; 

- певні корективи слід внести в тематику і напрями наукових досліджень, які сьогодні 

виконуються в галузевих установах і установах легкої промисловості з обов’язковим врахуванням потреб 

ринку нанотекстилю. 

На нашу думку, це стосується: 

- створення науково-обґрунтованої класифікації нанотекстилю різного цільового призначення; 

- організації державної та галузевої системи статистичної звітності обсягів виробництва та збуту 

конкретних видів нанотекстилю одягового, медичного та спеціального призначення; 

- розроблення серії державних стандартів, пов’язаних з формуванням асортименту, оцінкою 

властивостей, якості та безпечності нанотекстилю різного цільового призначення. 
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Окрім забезпечення розвитку ринку нанотекстилю названими видами інформації, існує потреба 

створення і обґрунтування теоретико-методологічних основ розвитку нанонауки, нанотехнологій та ринку 

текстильної нанопродукції в Україні, як це прийнято у багатьох економічно розвинутих країнах світу (США, 

Японії, Китаї та інших). 

Вважаємо, що підняті в даній роботі проблеми розвитку нанонауки, нанотехнологій і ринку 

нанопродукції України обов’язково повинні бути включені у відповідні підручники із текстильного 

товарознавства та матеріалознавства окремих груп товарів. 

Висновки 

На основі аналізу та узагальнення літературних джерел обґрунтована доцільність поглиблення 

розвитку нанонауки, нанотехнологій і ринку нанопродукції в Україні. Назріла потреба створення теоретико-

методологічних основ розвитку названих галузей. 

Стосовно проблеми формування та розвитку ринку вітчизняної нанопродукції, то першочергового 

розвитку вимагають: формулювання концептуальних підходів до розвитку виробництва та реалізації 

найбільш перспективних видів вітчизняної нанопродукції, а також кількісних характеристик 

результативності розвитку даного ринку (особливо його місткість). 

Обґрунтування державної підтримки розвитку нанонауки, нанотехнології і ринку текстильної 

нанопродукції в Україні, оскільки наша країна ще суттєво відстає в названих галузях від економічно 

розвинутих країн світу (особливо США, Японії, Китаю). 
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