
Програма діяльності інституту на 2021-2025 рр., 
                                                                                                                В.Мельник 

 Шановні колеги! 
Майбутнє нашого інституту, як частини системи Національної академії наук, 

залежить в першу чергу від тих стратегічних рішень, які будуть прийняті 
найближчим часом як керівництвом академії, так і на державному рівні. Разом 
з тим, колектив інституту також має докласти значних зусиль для збереження 

наявного наукового потенціалу і забезпечення сталого розвитку установи. 
Реалізація програми розвитку ІФН повинна здійснюватися на основі 

принципів: 
 - наступності, збереження і зміцнення наукового потенціалу;  

- коригування напрямків з орієнтацією на найбільш актуальні  області знань;  
- вдосконалення форм управління науковою та інноваційною діяльністю для 

отримання наукових результатів світового рівня; 
 - поліпшення соціально-економічних умов для творчої діяльності колективу. 

 В своїй програмі я викладу лише основні тези і рішення, із зазначенням 
термінів їх виконання, уникаючи загальних слів. Сподіваюся, що ця програма 

буде доповнена Вашими пропозиціями і схвалена на Вченій раді інституту.  



• Розробка стратегії розвитку Інституту. 
Новообрана вчена рада Інституту має 
сформувати одну або кілька експертних рад (із 
залученням провідних вчених), які запропонують 
стратегічні рішення і шляхи їх реалізації. Після їх 
обговорення на ВР, спільно з членами наглядової 
ради необхідно прийняти стратегію розвитку як 
основу для подальшого планування наукових 
досліджень і розвитку інфраструктури. (Термін 
виконання 2021 рік). Реалізація стратегії має 
згуртувати колектив Інституту навколо 
вирішення спільних задач. Лише скоординованими 
зусиллями можна досягти успіхів, які будуть 
визнаними світовою науковою спільнотою і 
зроблять ІФН пізнаваним брендом-
авторитетною установою в певних галузях. 
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• У відповідності до стратегії розвитку будуть 
скориговані плани досліджень, визначені пріоритети 
фінансування, узгоджені етапи розвитку для 
інфраструктурних та технологічних напрямків, які 
мають забезпечити необхідний рівень наукових 
досліджень (2021 рік).   

• З урахуванням реальних можливостей мають бути 
конкретно вказані об’єкти досліджень, етапи, цілі і 
шляхи виконання планів, а також відповідальні особи. 

•  Важливим є проведення повного циклу досліджень - 
від наукової ідеї до практичного застосування 
результатів, формування умов для комерціалізації 
наукових розробок інституту.  

• До пріоритетних напрямків діяльності Інституту 
варто віднести роботи на замовлення оборонного 
відомства, а також формування сертифікаційних 
центрів і лабораторій. Саме ці напрямки дадуть змогу 
наповнювати бюджет Інституту і забезпечувати 
необхідний рівень наукових досліджень. 
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• З метою кращої взаємодії підрозділів і 
наукових груп проводити щорічну наукову 
конференцію (можливо зробити її 
частиною Лашкарьовських читань), на 
якій заслуховувати звіти (у вигляді 
наукової доповіді, а не статистичних 
даних) керівників підрозділів і 
затверджувати плани робіт. Звіт 
необхідно публікувати в інститутському 
збірнику та на сайті (2022 рік). 
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• Кадрова політика буде спрямована на 
максимальне використання потенціалу 
штатних працівників інституту. 
Прийняття на роботу нових співробітників 
буде здійснюватися лише за строковим 
договором за наявності відповідного 
фінансування. Безстрокові трудові договори 
будуть укладатися лише з випускниками 
вишів, аспірантури та докторантури, а 
також з колишніми співробітниками 
інституту, які повертатимуться після 
стажування. Публічний звіт після 
завершення стажування на Вченій раді або 
наукових зборах інституту має стати 
обов’язковим (2021 рік). 
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• Формування резерву керівного складу 
підрозділів шляхом офіційного призначення 
заступників завідуючих відділами.  

• Заступники директора і директор не мають 
обіймати посади керівників підрозділів (2021 
рік). 

• Використання програми посдокторальних 
досліджень для повернення наших 
спеціалістів, які отримали досвід роботи в 
провідних наукових установах світу, дасть 
змогу формувати нові наукові групи, що 
будуть працювати в актуальних наукових 
напрямах. (2021-2022 роки). 
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• Підтримка молодих науковців буде 
здійснюватися шляхом: зарахування на 
роботу за сумісництвом аспірантів і 
докторантів, які успішно виконують план 
навчання; преміюванням переможців 
Лашкарьовських читань; фінансуванням 
публікацій в рейтингових виданнях та 
участі в конференціях; активним 
залученням до співпраці в міжнародних та 
національних грантових програмах (2021 
рік).  
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• Має бути побудована загальноінститутська 
технологічна ділянка, на якій можна буде 
реалізовувати прикладні розробки, формувати 
структури для досліджень, тощо. Така ділянка 
(cleanroom) частково може бути укомплектована 
наявним обладнанням: фотолітографія, 
нанесення контактів, хімічні обробки, термічні 
процеси та ін. з поступовим доповненням за 
рахунок гуманітарної допомоги і цільового 
фінансування(2022 рік). Постійно діючий персонал 
цієї дільниці (5-7 чоловік) має бути забезпечений 
загальноінститутським фінансуванням. Ділянка 
буде також виконувати функцію центру навчання 
студентів і підготовки молодих спеціалістів в 
галузі мікро та наноелектроніки. (2021-2022 
роки). 
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• Розвиток інфраструктури, забезпечення 
сучасним обладнанням,  наразі, неможливе 
без інвестиційної підтримки. У цьому році 
буде розпочато (у разі схвалення ВР)  
інвестиційний проєкт - реконструкції 
корпусів №3-4 і наповнення їх 
технологічним обладнанням в 2022 році. 
Планується також придбання 
електронного растрового мікроскопу з 
мікроаналізом (2021-2022 рік).  
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• Реконструкція корпусу №1 є нагальною 
потребою, оскільки комунікації і 
конструкції  60 річної давнини 
потребують заміни. Утеплення фасаду, 
заміна вікон, систем опалення і 
водопостачання (2021-2023 роки) дасть 
змогу забезпечити нормальні умови праці і 
значно скоротити комунальні витрати. 
Необхідно також встановити новий ліфт 
в корп. №5 (2021-2022 роки) і завершити 
обладнання сучасним телекомунікаційним 
обладнанням конференц-зал і зал засідань 
ВР (2021 р.) 
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• Фінансова політика буде прозорою- обсяги і 
джерела фінансування вже зараз мають відкритий 
характер. Відсотки базового фінансування є 
фіксованими для кожного підрозділу, а додаткові 
надходження залишаються у розпорядженні 
керівника теми або проєкту. Таку політику 
дирекція проводила останні місяці, це буде 
продовжено і надалі. Зміна відсотків буде 
відбуватися лише у випадку рішень Вченої ради для 
реалізації стратегічних планів розвитку (див п.2).  

• Позитивні тенденції отримання значного 
позабюджетного фінансування (НФД, МОН, 
господарські договори), що мають місце в останній 
час, будуть підтримуватися шляхом цільового 
використання частини накладних витрат на 
розвиток матеріальної бази підрозділів, які 
отримують таке фінансування. 
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Міжнародна співпраця має бути спрямована на продовження взаємодії 
з традиційними партнерами Інституту в інших країнах, необхідну 
для:  

• забезпечення зразками із заздалегідь замовленими властивостями; 

• використання унікального устаткування при проведенні 
експериментів;  

• встановлення особистих наукових контактів - "наукової 
дипломатії" з зарубіжними організаціями для отримання 
можливості публікації наукових результатів і участі в грантових 
програмах. 

• По завершенні карантинних обмежень необхідно значно розширити 
практику запрошень в Інститут для короткочасних візитів відомих 
вчених, включаючи колишніх співробітників Інституту, і молодих 
перспективних вчених на основі спільних грантів і програм з 
академічного обміну.  

• Активне використання гуманітарної допомоги може значно 
розширити парк аналітичного і технологічного обладнання 
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