
Програма діяльності інституту на 2020-2025 рр. запропонована 

академіком НАНУ Бєляєвим Олександром Євгеновичем. 

 

 

 

Шановні колеги!  

Дозвольте викласти вам моє бачення пріоритетних напрямів програми діяльності інституту, 

бо на мою думку, сама програма повинна розроблятись не одноосібно, а за участю колективу 

інституту, насамперед його Вченої ради. При цьому я виходжу з того, що Інститут фізики 

напівпровідників – це міцний інститут. Він має потужний кадровий потенціал (майже 300 

докторів і кандидатів наук), хороші кількісні та якісні показники його діяльності. Звичайно є 

певні проблеми. Їх потрібно вирішувати. 

 

 Сьогодні вже цілком очевидно, що нам не уникнути кризової ситуації в науці, так же 

як ми не уникнули обвальної економічної кризи. Найбільш гостро кризову ситуацію відчу-

вають на собі інститути фізико-технічного профілю, до яких відноситься і наш інститут. 

Період виживання не буде короткочасовим. Тому пошук шляхів забезпечення життєдіяль-

ності інституту в цих умовах вимагатиме безумовно якісних і кількісних змін. При цьому, в 

першу чергу, необхідно зберегти і підтримувати нормальний морально-психологічний клімат 

в колективі. У випадку обрання мене директором буду дотримуватись нейтральної незалеж-

ної лінії поведінки. Не буду приймати різких рішень з кадрових питань чи структурної реор-

ганізації. В своїй роботі буду опиратись на дирекцію та Вчену раду, особливо з принципових 

питань діяльності інституту.  

 

ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ за 60 років свого існування здобув визнання і в 

Україні, і в світі як багатопрофільний центр фізичних і технологічних досліджень і розробок 

в галузі фізики напівпровідників. Найважливішою складовою досягнень інституту є тісний 

взаємозв’язок глибокої теоретичної бази і високого науково-технічного професіоналізму екс-

периментаторів і технологів, який, безумовно, потрібно зберігати для подальшого розвитку 

інституту.  

Для підтримки і розвитку високого рівня наукових розробок інституту, зміцнення і роз-

ширення його лідируючих позицій в країні і в світі необхідно приділити особливу увагу нас-

тупним стратегічним задачам: 

- Концентрація зусиль на визначених пріоритетних і перспективних напрямах 

досліджень 



- Технічне переоснащення експериментальної бази інституту і розвиток потенціалу 

науково-дослідних розробок (НДР) в інтересах державних замовників і бізнесу (з 

залученням фінансів бізнесу, діаспори та підприємств України) 

- Розвиток і зміцнення міжнародного співробітництва 

- Залучення молодих співробітників в інститут (шляхом залучення студентів до 

виконання дипломних та курсових робіт в підрозділах Інституту). Співробітники 

інституту, які читають лекції в вищих наукових закладах повинні більш активно 

долучитися до вирішення цієї задачі 

- Підвищення ефективності наукових досліджень (щорічна звітність про діяльність у 

вигляді конференції) і оптимізація роботи служб інституту (теж саме) 

- Оновлення інфраструктури інституту (з залученням фінансів бізнесу, діаспори та 

підприємств України і фонду РОЗВИТКУ Інституту).  

 По кожній з цих задач більш докладніше. 

 

1.Пріоритетні і перспективні науково-технічні проекти  

 

Основною метою діяльності інституту (попри всі негаразди) залишається вирішення 

актуальних проблем світової науки (в областях де Інститут має значні наукові здобутки і 

досвід), реалізація фундаментальних та прикладних проектів по пріоритетних напрямах 

розвитку науки і технологій як при підтримці держави, так і бізнесових структур, що 

повинно привести до збільшення об’ємів позабюджетного фінансування інституту. Тут слід 

визначити кілька шляхів:  

-  Залучення бізнес-інвесторів і державних програм для технологічного запуску НДР 

проектів по кільком ключовим напрямам, в яких інститут має суттєвий доробок - сонячна 

енергетика, ІЧ- та НВЧ елементна база, сенсорика, світлодіодні джерела тощо. Така робота 

ведеться постійно і, як приклад, спільно з НТК «Інститут монокристалів» НАНУ і Головною 

астрономічною обсерваторією НАНУ розроблена і подана на розгляд профільного комітету 

ВРУ концепція Державної цільової науково-технічної програми «Розробка технологій та 

організація серійного випуску матеріалів і приладів електронної техніки для забезпечення 

обороноздатності країни» на 2021-2025 рр.   

-  Активізація роботи у виконанні проектів при грантовій підтримці з боку НАНУ, МОН, 

Національного фонду досліджень України (НФД) тощо. Слід сказати, що два проекти, 

поданих від інституту як головного виконавця до НФД отримали фінансову підтримку на 

2020-2021 роки в розмірі 7 млн. гривень кожний. Ще два проекти, в яких інститут приймає 

участь як співвиконавець також отримали суттєву фінансову підтримку. 

- Створення стартапів для трансферу завершених розробок інституту. 



 

2.Технічне переоснащення експериментальної бази інституту і розвиток потенціалу 

НДР розробок в інтересах державних замовників і бізнесу 

 

-  Підготовка і виконання проекту «Будівництво і технічне переоснащення центру 

критичних технологій ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ». Це інвестиційний проект. Зараз він 

знаходиться в стадії розробки і проведення відповідних експертиз. Я сподіваюсь, що 

підготовка проекту буде завершена до кінця поточного року, після чого проект буде 

представлений для обговорення на Вченій раді і зборах колективу інституту. Проект буде 

орієнтований на створення сучасного технологічного комплексу для проведення НДР і 

розробок промислових технологій в інтересах виробників електроніки, оптоелектроніки, 

елементної бази енергетики,  телекомунікацій,  спецтехніки  тощо. При цьому необхідно 

вирішити проблему з СКТБ. СКТБ – фактично окрема структура зі своєю інфраструктурою, 

утримання якої (маю на увазі корпус СКТБ) в сучасних умовах дуже витратне для інституту. 

Необхідно провести консультації з провідними співробітниками, керівниками підрозділів, які 

володіють ситуацією по функціонуванню СКТБ, стосовно його участі у створенні  центру 

критичних технологій.  

-  Модернізація інфраструктурної приладової бази інституту в рамках програми НАНУ з пи-

тань модернізації парку наукових приладів та обладнання на сьогодні малоефективна (з 

урахуванням її фінансування). Необхідно визначити шляхи подолання цього недоліку. Для 

цього пропонується створити резервний фонд РОЗВИТКУ інституту (економія коштів, 

оренда тощо). Розподіл коштів фонду повинен проходити через Науково-технічну раду при 

директорі.  

- Створення діагностичного центру на базі центру колективного користування приладами 

(ЦККП) з виділенням його в окремий загальноінститутський підрозділ.  

-  Модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи інституту. 

 

3.Розвиток і зміцнення міжнародного співробітництва 

 

-  Участь відділів і лабораторій інституту в міжнародних проектах, в багатосторонніх інте-

гральних проектах, в проектах, що фінансуються зарубіжними Фондами (ЄС, США, Китай, 

Японія, Корея тощо) 

-  Відпрацювання питання про створення і державну підтримку спільних лабораторій з про-

відними науковими центрами Японії, Китаю, Європи 

-  Організація і проведення на базі інституту більшої кількості регулярних міжнародних кон-

ференцій і семінарів за тематикою інститутських досліджень. 



 

4.Залучення молодих співробітників в Інститут 

 

Інститут гостро потребує припливу молоді, від якої залежить майбутнє інституту, його 

конкурентоспроможність і успішність. Необхідно створити сприятливі умови для роботи мо-

лодих співробітників:  

- Оптимізоване стимулювання аспірантів і молодих науковців (фінансова підтримка, допо-

мога в отриманні грантів, закордонні стажування, залучення молодих науковців до 

керівництва науковими підрозділами Інституту шляхом зміни Статуту) 

- Підвищення привабливості аспірантури інституту для випусників університетів 

- Відпрацювання питання про можливість навчання в аспірантурі інституту іноземців  

- Зміцнення зв’язку з університетами, в тому числі з Київським Академічним 

Університетом (базові кафедри, спільні лабораторії та проекти), активна участь в 

освітянській діяльності.  

 

5.Підвищення ефективності наукових досліджень і оптимізація роботи служб  інституту 

 

Ці задачі взаємопов’язані, їх успішність визначається ефективністю витрат бюджетних 

коштів і збільшенням об’ємів  позабюджетного фінансування. Шляхи вирішення проблем: 

- Оптимізація системи оплати праці, що буде стимулювати зростання позабюджетного фі-

нансування 

- Оптимізація документообігу в інституті 

- Фінансове стимулювання спеціалістів технічних і допоміжних служб інституту 

-  Оновлення інфраструктури інституту і покращення діяльності технічних служб. При цьому 

необхідно звернути увагу на суттєве покращення систем опалення і водопостачання, 

зовнішній і внутрішній стан корпусів, відновлення системи постачання кріогенних рідин, 

приведення в належний стан прилеглої території (з залученням фінансів бізнесу, діаспори та 

підприємств України, оренди і фонду РОЗВИТКУ Інституту).  

 

 Протягом останніх років ми існуємо в умовах недофінансування і психологічного 

тиску і сподіватися, що наступить різка зміна ситуації не варто. Свого часу наш інститут був 

створений як базова організація для наукового супроводу і підготовки кадрів підприємств 

електронної промисловості СРСР і України. На сьогодні в Україні електронна галузь прак-

тично знищена. Тим не менш інститут зберіг свій потенціал і стратегія його діяльності, що 

спрямована на відновлення базових технологій мікро- та наноелектроніки в Україні, дала 

змогу реалізувати розробки та виготовлення новітніх пристроїв і систем, базуючись на фун-



даментальних результатах Інституту. Прикладом може слугувати той факт, що за останні 

десять років науковці інституту отримали п’ять Державних премій України в галузі науки і 

техніки. Ще один момент, на який хочу звернути вашу увагу: за даними Держстату України 

були підведені підсумки роботи підприємств України, в результаті чого ІНСТИТУТ 

ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМЕНІ В.Є.ЛАШКАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ увійшов в 100 кращих і знаходиться в рейтингу надійних 

підприємств України. 

 

 Програма, що викладена мною, спрямована на збереження і примноження наукового і 

науково-технічного потенціалу Інституту, забезпечення стабільності і ефективності його ро-

боти. Вона передбачає ряд організаційних заходів, серед яких головним є забезпечення стій-

ких і надійних джерел фінансування. Рішення цієї проблеми вбачається в систематичній і ці-

леспрямованій роботі дирекції  по залученню Інституту до виконання науково-технічних 

програм різного рівня, по створенню спільних і малих підприємств. 

 Заходи усередині Інституту спрямовані на надання фінансової самостійності науко-

вим підрозділам, зменшення знеособлених непродуктивних витрат, підтримку фундамен-

тальних досліджень, більш повне розкриття творчого потенціалу нашого колективу, вирі-

шення соціальних питань. 

 Мені вбачається, що найголовнішою умовою розвитку науки є спадкоємність поко-

лінь. Тому дуже важливим є збереження і виховання традицій, що не допускають ерозії сус-

пільної моралі.   

 


