
В. Сорокін, доктор технічних наук, професор, заступник директора 

Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України: 

«…Програма, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 

09.07.2008 р. № 632, ставила за мету розроблення й організацію виробництва 

світлодіодних освітлювальних приладів для значного зменшення витрат 

електроенергії на освітлення, підвищення його якості, зниження рівня 

забруднення навколишнього природного середовища. 

Програма містить 4 розділи, пов’язані з розробленням нових матеріалів, 

технологій, світлотехнічних приладів та організацією їх 

виробництва... Програма реалізується в рамках науково-технологічного 

інноваційного кластера, який об’єднує 5 інститутів НАН України 

(Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Інститут 

електрозварювання ім. Є. О. Патона, НТК «Інститут монокристалів», 

Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, Фізико-хімічний інститут 

ім. О. В. Богатського); Інститут медицини праці НАМН України; Науково-

виробничий концерн «Наука»; Асоціацію виробників світлодіодної техніки, 

до якої входять промислові та науково-виробничі підприємства (ОСП 

Корпорація «Ватра» (Тернопіль), «Екта-Пром» (Житомир), «Атілос» 

(Чернігів), «СУ-24», «Світлодіодні технології Україна» (Харків), «Терекс», 

СКТБ з дослідним виробництвом Інституту фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова та ін.); Держінформнауки України, яке 

забезпечує законодавчу базу діяльності кластера; МОН України, яке 

готує висококваліфіковані кадри. 

…Досвід розвинених країн світу в організації ринку систем освітлення 

свідчить про необхідність якнайшвидшого переходу до використання 

енергоощадної світлодіодної техніки. 

Як правило, держава фінансовими та організаційними заходами 

заохочує такий перехід. В Україні на початку року можна було очікувати 

впровадження проектів з переоснащення систем освітлення з обсягом 

фінансування до 200–250 млн грн на рік, що становить лише 7–10 % від 

реальної потреби регульованого державою ринку споживання 

освітлювальної техніки (на жаль, у нинішніх умовах розвитку економіки 

України під сумнівом і ця цифра). За таких капіталовкладень перехід до 

ефективного освітлення триватиме від 6 до 12 років, а народногосподарський 

комплекс недоотримає щороку 1–1,5 млрд грн. 

Сьогодні можна стверджувати, що результати виконання Програми – 

яскравий приклад тісної кооперації вчених – фізиків, 

хіміків, матеріалознавців, медиків та представників виробничої сфери з 

метою ефективного впровадження розробок у виробництво, організації цього 



виробництва на українських підприємствах та інсталяції високоефективного 

освітлювального обладнання на об’єктах бюджетної і промислової сфер, 

транспорті, автомобільних дорогах, у житлово-комунальному господарстві. З 

огляду на той факт, що витрати електроенергії на освітлення сягають 25–30% 

від усієї виробленої у світі, деякі розвинені країни вже здійснюють перехід на 

світлодіодне освітлення і законодавчо забороняють використання ламп 

розжарювання. Усе це свідчить про те, що виконання Програми є 

надзвичайно важливим і актуальним завданням, а припинення її виконання в 

2014 р. є помилковим» (Сорокін  В. Світлодіодному освітленню – зелене 

світло // Вісник НАН України. – 2014. – № 5. – 81–82, 84). 

 


