ВИБОРЧА ПРОГРАМА
академіка НАН України Сергієнка Івана Васильовича – кандидата на посаду
директора Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Наукова діяльність Інституту спрямована на реалізацію статутних
завдань Інституту (залишаються актуальними і на перспективу), визначена
Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
середньостроковими пріоритетними напрямками
розвитку сучасних
інформаційних, комунікаційних технологій на 2017-2021 роки затверджених
Постановою кабінету міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 980 та
Розпорядженням кабінету міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. про
концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 20182020 роки. Основні положення стратегічного бачення діяльності Інституту
наступні.
Стратегія розвитку Інституту
Збереження рівня діяльності наукового центру міжнародного значення
в галузі інформатики, вироблення концептуальних основ сучасного бачення
інноваційного розвитку інформатики як основи переходу до цифрового
суспільства, що заснована на парадигмі Відкритих інновацій, Відкритої
науки, забезпечення нової якості співробітництва між академічною наукою та
університетською спільнотою, активізація міжнародного співробітництва в
рамках спільних наукових проектів та публікаційної активності для
забезпечення високих темпів економічного, соціального і культурного
розвитку суспільства на основі науково-технічного поступу.
Пріоритетні завдання Інституту
Основними розділами сучасної фундаментальної і прикладної тематики
Інституту, що підтримують діяльність Інституту
в рамках Статуту мають
бути:
методи системного аналізу та оптимального керування, моделювання
та оптимізації процесів і систем,
розв’язання задач транс
обчислювальної складності, розробка методів високопродуктивних
обчислень, суперкомп’ютерних технологій;
інтелектуальні інформаційні технології та системи керування різного
рівня і призначення, інтелектуально-технологічна підтримка наукових
досліджень на основі глибокої обробки та використання
формалізованих знань та сервіс-орієнтованих архітектур;

-

-

розвиток
інформаційно-комунікаційних
технологій,
онтолого
керованих систем;
розробка проблемно-орієнтованих комплексів і систем для актуальних
областей застосування (управління рухом наземних і літальних
об’єктів, здоров’я людини, економіка, сучасні агротехнології,
енергетика, машинобудування, екологія, оборона тощо);
захист інформації в інформаційних мережах та системах різного
призначення.








Інноваційні напрями розвитку фундаментальних
та прикладних досліджень.
цифровізація економіки та суспільства, розвиток та розробка
цифрових технологій в медицині, агросекторі, оборонній галузі
тощо; розвиток та впровадження Інтернету речей.
розвиток та впровадження систем штучного інтелекту; розвиток
методів та технологій інтелектуального аналізу, зберігання та
управління «великими даними» (big data);
розробка та впровадження новітніх методів (в тому числі
квантових) захисту інформації в телекомунікаційних та
інформаційних системах різного призначення;
розробка
суперкомп’ютерних
технологій
екзафлопсної
продуктивності;
розробка та впровадження грід- та хмарних технологій,
розбудова Національної хмари відкритої науки, інтеграція в
Європейську хмару відкритої науки;
дослідження та використання технології квантових обчислень.

Активізація міжнародного співробітництва.
Забезпечення інтеграції у світовий науковий простір і в першу чергу –
в Європейський дослідницький простір. Зміцнення основи міжнародного
співробітництва, яке вже існує, наприклад, з нашими колегами з Австрії,
Франції, Німеччини, Польщі, Чехії, США, Норвегії та інших країн шляхом
підготовки спільних грантів і стажування молодих вчених.
Гармонізація з європейськими та світовими науковими ініціативами.
Інтеграція української науки в європейський дослідницький простір.
Розбудова Європейської хмари відкритої науки та Європейської
інфраструктури даних.
Кадрове забезпечення.
Розширення практики призначення молодих науковців керівниками
наукових підрозділів. Активізація зусиль на створення сприятливих умов та
мотивації для залучення молодих перспективних працівників для науковотехнічної діяльності, зокрема шляхом відкриття на конкурсних засадах
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молодіжних дослідницьких лабораторій та груп, в тому числі
міждисциплінарного і міжгалузевого характеру, забезпечених обсягами
фінансування, достатніми для гідної заробітної плати, закордонного
стажування та закордонних відряджень.
Вважати кадрове забезпечення молодими спеціалістами пріоритетним
в науково-організаційній роботі Інституту, бо тільки його успішне вирішення
сприятиме реалізації стратегічної мети Інституту.
Удосконалення форм співпраці
з закладами вищої освіти
Необхідними вважаємо наступні кроки:
- розвиток статусу Інституту як науково-навчальної установи, яка у
своїй діяльності поєднує наукову діяльність з підготовкою магістрів і
аспірантів на базових кафедрах Інституту: кафедра Теоретичної
кібернетики та методів оптимального керування Київського
академічного університету НАН України та МОН України при
Інституті кібернетики, спільна кафедра АСОІУ Факультету
інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» та кафедра Обчислювальної математики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;
- розширення практики створення спільних науково-навчальних
підрозділів наукових установ з провідними університетами та
проведення такими підрозділами спільних наукових досліджень у
рамках магістерської підготовки;
- розширення
практики
залучення
до
користування
суперкомп’ютером СКІТ наукових і освітянських закладів, наростивши
попередньо його ресурс до 1 Pflops.
Розвиток науково-технічного потенціалу Інституту.
• забезпечення додаткових джерел фінансування (державні науковотехнічні програми, кошти вітчизняних і міжнародних наукових фондів);
• зміцнення зв’язків та створення нових форм роботи з промисловим
сектором економіки;
• подальше оновлення матеріально-технічної бази Інституту та розбудова
(принаймні до 1 петафлопса) та ефективне використання приладів Центру
колективного користування обладнанням суперкомп’ютерного комплексу
СКІТ (збільшення кількості платних послуг і створення нових форм їх
надання);
• посилення просвітницької та видавничої діяльності. Продовження
залучення наших зарубіжних колег в редакційні ради та до публікацій
наукових статей у виданнях наукових журналів «Кібернетика і системний
аналіз», «Проблеми управления и информатики», збірника «Кібернетика та
комп’ютерні технології», підвищення імпакт-фактору видань.
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