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Виборча програма 

  кандидата на посаду директора Інституту фізики напівпровідників                

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України члена-кореспондента НАН України               

ВЕНГЕРА Євгена  Федоровича 

      Свою наукову діяльність в Інституті я розпочав з навчання в аспірантурі. 

Моїм науковим керівником був директор Інституту академік НАН України 

О.В. Снітко. Після закінчення аспірантури захистив кандидатську, а згодом і 

докторську дисертації. В 1997 році був обраний членом-кореспондентом НАН 

України. За рекомендацією О.В. Снітка виконував на громадських засадах  

обов’язки помічника ученого секретаря Інституту. При цьому велику 

допомогу в набуванні науково-організаційного  досвіду мені надавали 

заступник директора з наукової роботи В.С. Лисенко та учений секретар 

Інституту  А.В. Прохорович, за що я їм щиро вдячний. 

     В 1991 році  академік НАН України С.В. Свєчніков запросив мене  для 

роботи в дирекції на посаду заступника директора з наукової роботи. 

Протягом десяти років в період після розпаду Радянського Союзу ми разом з 

колегами по дирекції  членами-кореспондентами НАН України М.Я. Валахом 

та П.Ф. Олексенком  працювали над вирішенням складних проблем щодо 

організації  матеріально - технічного та фінансового забезпечення  науково-

дослідних і науково-прикладних досліджень в Інституті. Це був надто важкий 

період як для НАН України так і для нашого Інституту. Проте ми змогли 

забезпечити фінансування робіт в Інституті в повному обсязі. Заробітна плата 

виплачувалася вчасно  і в повному об’ємі, не було проблем з оплатою 

комунальних послуг. В цей період ми за рішенням Президії НАН України 

отримали корпус за адресою — проспект Науки, 41, який був у жахливому 

стані.  Потрібен був серйозний ремонт внутрішніх приміщень та корпусу в 

цілому, який вимагав значних фінансових витрат. І це завдання ми вирішили, 

на мій погляд, успішно.  
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     Велика увага приділялась практичній реалізації результатів досліджень. 

Нами був проведений аналіз всієї тематики Інституту, визначено перелік 

науково-технічних розробок, які при відповідному фінансуванні можуть бути 

завершені та впроваджені в різні сфери економіки України. Для цього була 

розроблена та започаткована відповідна Державна Цільова науково-технічна 

програма. 

     Перспективні розробки Інституту за рекомендацією Президії НАН України 

були представлені на виставці під час візиту в 1998 р. до Інституту  Президента 

України Л.Д. Кучми. Президент України підтримав пропозицію Інституту 

щодо створення Технологічного парку з метою практичної  реалізації  

інноваційних  науково-технічних  розробок. Після цього спільно з Інститутом 

електрозварювання ім. Е.О. Патона  та Інститутом монокристалів НАН 

України  був підготовлений  і затверджений  Верховною Радою України Закон 

про створення трьох технологічних парків, у тому числі  Технологічний парк 

«Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна 

техніка», керівництво яким було доручено мені. Серед найбільш успішних 

проектів нашого Технопарку можна визначити  проект розробки та 

впровадження світлодіодних світильників, реалізований під керівництвом 

члена-кореспондента НАН України В.М. Сорокіна. Крім того, Постановою 

Кабінету  Міністрів України було затверджено дві масштабні Державні 

Цільові науково-технічні  програми, виконавцями яких були наш Інститут та 

Технологічний парк «Напівпровідникові технології і матеріали, 

оптоелектроніка та сенсорна техніка». За рахунок цього  стало можливим 

фінансування багатьох наукових досліджень і науково-технічних проектів 

нашого Інституту.  

В період, починаючи з 1998 року, вагомим джерелом надходження 

коштів були державні цільові програми  й до 2014 року, коли було накладено 

мораторій на їхнє функціонування, докладались значні зусилля для їхнього 

започаткування  та виконання. В Інституті, починаючи з 1998 року, під моїм 

керівництвом виконувалася велика кількість проектів за  Державними  



3 
 

Цільовими науково-технічними програмами. Для прикладу дозвольте назвати 

декілька результатів  виконання Державної Цільової науково-технічної 

програми на 2008-2017 роки  з розроблення і створення сенсорних наукоємних 

продуктів: 

- створено та впроваджено новітню технологію виробництва оптичного 

германію нового типу ( об’ємно легованого натрієм), що має істотні технічні 

та економічні переваги перед кращими світовими аналогами;  

-  створено технологію, що не має прямих світових аналогів, та виробляються 

і впроваджуються напівпровідникові мікросенсори температури та магнітного 

поля різного призначення, зокрема, для статичного та динамічного 

вимірювання; 

 - розроблено інтегральну кремнієву технологію мініатюрних прецизійних 

перетворювачів електромеханічних параметрів (тиску, витрат, прискорення), 

які впроваджуються в різних галузях економіки; 

 - створено на основі поверхневого плазмового резонансу серію приладів 

«Плазмон» для застосування в медицині,  харчовій промисловості, 

екологічному моніторингу, митному контролі; 

- створено метрологічне обладнання для випробувань сонячних 

фотоелектричних модулів на відповідність технічним умовам; 

 - створено систему моніторингу парникових газів в атмосфері на базі  Фурьє-

спектрометра; 

- створено метрологічну установку для високоточного градуювання та повірки 

сенсорів температури в діапазоні (1.3 – 320) К та інші.  

В умовах мораторію на нові державні цільові програми докладено 

чимало зусиль для започаткування академічної програми наукових 

досліджень. Наприкінці 2017 р. Президією НАН України було прийнято 

рішення щодо продовження досліджень та використання створених розробок  

в рамках Цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Напівпровідникові матеріали, технології і датчики для технічних систем 
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діагностики, контролю та управління» на 2018-2020 роки. Це рішення 

дозволяє перейти від дослідних технологій та дослідних зразків до створення 

вітчизняної науково-технічної бази відновлення та розширення виробництва.  

     Це основні віхи  моєї  науково-організаційної діяльності. А зараз 

дозвольте надати роз’яснення колективу Інституту, чому я вирішив 

балотуватись на посаду директора   Інституту. 

     На минулих виборах директора Інституту я активно підтримував 

О.Є.Бєляєва, який на той час ще був членом-кореспондентом  НАН України.  . 

Дуже добре пам’ятаю слова, сказані Олександром Євгеновичем: «Я не буду 

робити різких рухів і все буду погоджувати з вченою  радою та колективом 

Інституту». Проте все склалося інакше. Дирекція була призначена без 

погодження з вченою радою. Наразі директор і два його заступники з наукової 

роботи представляють один  науковий напрям і відповідно на цей напрям і 

працюють. 

     Подання наукових і науково-технічних проектів відділами і лабораторіями 

для участі в різних конкурсах дирекцією фільтрується за принципом «свої – 

чужі». Багато рішень приймається без обговорення на вченій раді.  Вченій раді 

лише ставиться до відома, часто постфактум.  

     Дирекція провела реструктуризацію Інституту, виходячи з власних 

міркувань та інтересів, не враховуючи пропозиції та побажання відділів і 

лабораторій, окремих членів академічної групи і колективу Інституту. 

     З моєї точки зору в діях  окремих членів дирекції  проявляється певний 

волюнтаризм і самовпевненість, небажання чути інших і коректно на це 

реагувати.  

     Так, наприклад, в 2017 р. під час проведення  оцінювання ефективності  

діяльності Інституту  дирекція, не аналізуючи  можливі наслідки, вирішила 

понизити категорії неугодних їй відділів і лабораторій до категорій Б, В, Г і 

навіть Д з метою проведення скорочення  наукових підрозділів та 

співробітників.  В результаті  Інституту в цілому отримав категорію  Б. Після 
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цього дирекція зрозуміла, до чого привела їх  не продумана діяльність, і 

вирішила  звернутись до Президії  НАН України з проханням  провести 

повторне оцінювання діяльності Інституту. 

     Не звертаючи увагу на наслідки вже допущених хибних кроків,  в 

порушення статуту НАН України, дирекція все рівно вирішила провести 

позачергову вибіркову атестацію в 2018 р. співробітників  наукових 

підрозділів з категорією нижче  А, до переліку яких потрапили відділи і 

лабораторії, які виконували  важливі  науково-технічні проекти  Державної 

Цільової науково-технічної програми. Тільки дякуючи відповідальності вченої 

ради, результати атестації не було затверджено.  

     На сьогодні питання фінансової діяльності  дирекції  є закритим як для 

вченої ради, так і для колективу Інституту. Методика розподілу  бюджетного  

фінансування відділів і лабораторій не відома. Накладні витрати не  

обґрунтовані. 

     Невдала господарська діяльність привела до того, що дуже часто відсутнє 

опалення. Серйозна проблема з теплопостачанням є в корпусі № 1. Не 

вирішена проблема рідкого  гелію та  рідкого азоту. 

     І останнє, що спонукало мене подумати про майбутнє Інституту. Після 

зборів колективу Інституту щодо висунення кандидатури на посаду 

Президента НАН України ми разом з членами-кореспондентами Ф.Ф. Сизовим 

та В.О. Кочелапом звернулись до Олександра Євгеновича з проханням 

обговорити склад майбутньої дирекції. Олександр Євгенович сказав, що 

розглянемо це питання після його повернення з відпустки 16 березня, а 

документи, як відомо, для участі в конкурсі на посаду директора необхідно 

подати до 21 березня. Для підготовки документів потрібен певний термін. 

Розуміючи, що зустріч може не відбутись, а якщо і відбудеться, то буде пізно, 

я вирішив, на всяк випадок, підготувати документи для участі в конкурсі. Так 

воно і склалось, зустріч не відбулась.  
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     Таким чином, виходячи з ситуації, що склалася в Інституті, я вирішив 

балотуватись на посаду директора і запропонувати своє бачення майбутнього 

Інституту в наступній програмі.  

          Вважаю, що для новообраного директора Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова  НАН України, першочерговими мають 

бути наступні завдання.  

     Управління Інститутом здійснювати виключно відповідно до Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту НАН України 

та Статуту Інституту, які визначають основні принципи організації та 

діяльності наукової установи в Україні, а саме – демократичність, публічність 

та колегіальність у прийнятті та виконанні стратегічних рішень щодо сталого 

розвитку Інституту. 

     Всі зусилля дирекції будуть спрямовані на відновлення довіри 

співробітників та формування здорового морально-психологічного клімату і  

взаємної поваги в колективі Інституту. 

     Після виборів директора Інституту першочерговим завданням має бути 

формування вченої ради Інституту. У відповідності з Статутом НАН України 

демократичним шляхом, з висуненням та широким обговоренням кандидатур, 

буде обрано вчену раду Інституту, яка на своєму засіданні  обере голову, 

заступників та секретаря. 

     Директор за погодженням з вченою радою сформує склад дирекції з 

представників основних наукових напрямків Інституту (з урахуванням думки 

керівників напрямків, голови профспілкового комітету та голови Ради 

молодих вчених). 

     В обов’язковому порядку буде відновлено школу з підготовки резерву 

кадрів на керівні посади в дирекції, наукових відділах і лабораторіях. 

Формування таким шляхом науково-організаційного досвіду науковців, 

особливо молодих, сприятиме поліпшенню кадрової політики Інституту з 

підготовки майбутніх керівників. 
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     Вченій раді буде запропоновано провести, з широким обговоренням в 

наукових колективах, аналіз  основних наукових напрямків Інституту  та 

скоригувати їх  з урахуванням напрямків наукових та науково-прикладних 

досліджень Інституту, актуальних тенденцій розвитку світової науки та потреб 

розвитку вітчизняної економіки. Після цього затвердити основні напрямки 

наукової діяльності Інституту в Президії НАН України. 

    Дирекція в своїй діяльності постійну увагу буде  приділяти розвитку 

найбільш актуальних наукових та науково-прикладних робіт в галузі 

фундаментальних і прикладних міждисциплінарних досліджень, що завжди 

були візитною карткою і конкурентною перевагою нашого Інституту.   

     Стратегічно  Інститут має долучитись до світової практики концентрації 

зусиль на створенні загальнонаціональних критичних технологій. Наразі, під 

час війни, пріоритетом вищого порядку є оборона держави і розвиток 

критичних технологій саме в оборонній сфері. Це особливо важливо для 

імпортозаміщення комплектуючих окремих видів озброєння. Згідно  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. № 1358-р  до 

критичних технологій віднесено:  технологія елементної бази 

радіоелектроніки; технологія створення напівпровідникових матеріалів і 

приладів, мікроелектронних схем; нанотехнологія і технологія наноматеріалів; 

технологія створення твердотільних надвисокочастотних приладів, які 

частково створені або можуть бути створені в Інституті. 

     Важливим завданням нової дирекції вбачаю опрацювання  спільно з 

Вченою радою питання доцільності створення наглядової ради при Інституті. 

Рекомендації щодо створення таких рад містяться в постанові Президії НАН 

України  від 15.01.2020. Залучення до складу такої наглядової ради 

представників виробничої сфери, університетів, авторитетних вчених з інших 

інститутів сприятиме розширенню співпраці Інституту з підприємствами, 

прискоренню впровадження наукових розробок Інституту, налагодженню 

взаємодії з освітянами, іншими науково-дослідними установами. Саме 
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налагодження взаємодії науково-технічної кооперації в сьогоднішніх 

складних умовах є вкрай необхідним. 

     Ще одним, на мою думку, спільним завдання дирекції та Вченої ради має 

бути розроблення стратегії розвитку Інституту. В принципі кожна установа 

повинна мати такий стратегічний документ, в якому на основі аналізу сильних 

та слабких сторін діяльності установи робиться висновок про оптимальні 

напрями її розвитку, прогнозуються ризики у її діяльності. Існування такого 

документа передбачено певними нормативними актами, зокрема, про нього 

згадується у Методиці оцінювання ефективності діяльності наукових установ. 

     Пріоритетом для дирекції буде всебічна постійна підтримка молодих 

вчених, аспірантів і докторантів, і в першу чергу фінансова. Для цього буде 

створений відповідний фонд, з якого всі аспіранти та докторанти незалежно 

від наукового підрозділу, де вони проходять навчання, будуть отримувати 

доплату до стипендії. Доречним було б використати досвід інших інститутів 

НАН України та запровадити для молодих вчених стипендії імені видатних 

вчених та організаторів науки нашого Інституту.  Таким чином ми зможемо 

залучити до наукової роботи кращих випускників вузів, поліпшуючи тим 

самим кадровий науковий потенціал Інституту на перспективу. Маємо 

пам’ятати:   молодь – це наше майбутнє, майбутнє науки, майбутнє країни . 

     Буде відновлено щорічне проведення Лашкарьовських читань або 

організація в іншому форматі  наукових конкурсів, переможцям яких  буде 

надаватись фінансова підтримка для опублікування  в платних рейтингових 

журналах за рахунок Інституту. Фінансова допомога також буде надаватись 

співробітникам Інституту, які отримали персональне запрошення на 

публікацію від платних рейтингових журналів. 

     Буде проведено внутрішній аудит фінансово-економічної діяльності 

Інституту за останні п’ять років та розроблено і впроваджено комплекс заходів 

щодо її оздоровлення. 

     Гарантую справедливий розподіл бюджетних коштів та коштів за 

цільовими науковими і науково-технічними програмами та проектами НАН 
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України за погодженням з вченою радою Інституту, керівниками бюджетних 

тем та проектів. Фінансова діяльність  Інституту  буде відкритою та 

публічною. Накладні витрати будуть оптимальними та  обґрунтованими щодо 

потреб Інституту. Довідка про фінансовий стан Інституту двічі на рік буде 

оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Інституту і кожний співробітник 

матиме можливість з нею ознайомитись. 

     Щорічно на початку року буде проводитися науково-практична 

конференція, де представлятимуть звіти керівники наукових підрозділів про 

наукову та науково-практичну діяльність за рік. 

     Закупівля коштовного обладнання відбуватиметься  лише за рішенням 

вченої ради, на засіданні якої керівники наукових підрозділів та проектів 

мають обґрунтувати необхідність відповідного придбання. 

     Дирекція буде максимально використовувати різні  джерела фінансування 

наукових досліджень та розробок: науково-технічні програми, цільові 

проекти,  кошти вітчизняних та міжнародних наукових фондів та організацій 

тощо і стимулювати участь в цьому процесі співробітників Інституту, 

створюючи для них пільгові умови.  

     Будуть розроблені та реалізовані практичні заходи щодо можливості 

проведення сталих наукових  досліджень при низьких температурах (рідкий 

гелій, рідкий азот).  

     Дирекція буде активно підтримувати та стимулювати створення різних 

форм співробітництва з вищими навчальними закладами України та зарубіжжя 

(в першу чергу, за рахунок створення  науково-дослідних та науково-

прикладних лабораторій), промисловим сектором економіки, приватними 

підприємствами, міжнародними організаціями, зацікавленими в проведені 

наукових, науково-технічних досліджень та закупівлі розробок Інституту.       

     Буде проведений поглиблений аналіз інфраструктури Інституту та  

розроблена і реалізована система заходів щодо подальшої реструктуризації й 

оптимізації ефективності роботи підрозділів, що обслуговують наукові відділи 

і лабораторії  Інституту в цілому.  
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     На завершення хочу сказати, що я добре розумію відповідальність, яка 

покладається на директора Інституту в цей складний для НАН України та 

Інституту час.  Обіцяю, що в  разі  підтримки моєї кандидатури колективом 

Інституту на посаду директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. 

Лашкарьова  НАН України, докладу максимум зусиль і використаю весь 

набутий мною досвід, знання та уміння для збереження колективу та 

забезпечення успішного розвитку Інституту. 


