МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

НАУКА
ТА
НАУКОЗНАВСТВО

№ 2 (92)
2016
Виходить 4 рази
на рік
Заснований 1993 р.

ЗМІСТ
Патон Б. Є. Підсумки діяльності Національної академії наук України
у 2015 році та основні напрями її подальшої роботи (тези доповіді на сесії
Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) ...................................................... 3

НАУКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ І СУСПІЛЬСТВА
Мех О. А. Інституційний фактор у науково-технічній сфері: стан і перспективи
в умовах глобальних змін ........................................................................................... 14
Бублик С. Г. Теоретико-методичне забезпечення аналізу змістовності
законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності ................................. 26

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Попович О. С., Костриця О. П. Еволюція вікової структури наукових кадрів
України, Росії та Білорусі після 2000 року................................................................. 40
Булкін І. О. Особливості вікової структури наукових кадрів
НАН України як провідного елемента наукової системи країни ............................. 50
Жабін С. О., Казьміна О., Вашуленко О. С., Соснов О. С. Аналіз анкетування
молодих учених НАН України у 2015 р. .................................................................... 62
ЗАРУБІЖНА НАУКА
Батурин Ю. М. Похвала ФАНО. Мистецтвознавчий коментар
до академічної реформи ............................................................................................. 78

ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Храмов Ю. О., Костюк Г. Г., Мушкало Ю. І. Піонери ракетно-космічної
науки та технікии ....................................................................................................... 86
Бар’яхтар В. Г., Прістер Б. С., Уманець М. П. Катастрофа на
ЧАЕС 30 років тому. Як це було ................................................................................110
Барановська Н. П., Міягоши Юкіко. Чорнобильський досвід Києва
для АЕС Фукусіми .....................................................................................................112
З АРХІВІВ УКРАЇНИ ................................................................................................128
ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ ............................................................................137
РЕЦЕНЗІЇ .................................................................................................................144
АВТОРИ НОМЕРУ ...................................................................................................146
АНОТАЦІЇ (англ.) ......................................................................................................147

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
У 2015 РОЦІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ

Б. Є. Патон

Підсумки діяльності Національної
академії наук України у 2015 році
та основні напрями її подальшої роботи
(тези доповіді на сесії Загальних
зборів НАН України 14 квітня 2016 року)

Наукові установи та Академія в цілому
працювали минулого року в дуже складних
умовах. Внаслідок цього суттєво погіршилися майже всі основні показники діяльності. Велике занепокоєння викликає, зокрема, зниження вже другий рік поспіль

публікаційної активності. Так, кількість
статей у фахових журналах та інших періодичних виданнях порівняно з 2013 роком
зменшилася більш ніж на чверть. Випуск
друкованої продукції нашими двома видавництвами скоротився у два рази (рис. 1).

Рис. 1. Публікаційна активність НАН України
Залишилися на рівні 2014 року показники інноваційної діяльності, зокрема кількість робіт за договорами та
контрактами із замовниками, кількість
отриманих патентів і впроваджених
розробок (рис. 2).
Значних втрат зазнав кадровий потенціал. Загальна чисельність працюючих в Академії скоротилася за рік на
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2800 осіб, у тому числі наукових працівників – на 1000. Кількість докторів наук
зменшилася на 4%, кандидатів наук – на
7%. Молодих учених віком до 35 років
стало менше майже на 6% (рис. 3–5).
На 200 осіб зменшилася й загальна чисельність аспірантів. Через окупацію частини Донбасу Академія була вимушена
перемістити на контрольовану Україною
територію 10 своїх наукових установ.
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Утім обмежені можливості щодо повноцінного їх забезпечення на нових місцях
розташування, а також вирішення житлових проблем стали причиною скорочення чисельності працівників цих установ майже втричі. Загалом, за останні два

роки ситуація з науковими кадрами різко
погіршилася. Без дієвих заходів на державному рівні виправити її ми не в змозі.
Саме державна влада може й повинна
попередити цю, без перебільшення, катастрофу для науки.

Рис. 2. Інноваційна діяльність НАН України

Рис. 3. Кадровий потенціал НАН України
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Рис. 4. Чисельність молодих наукових
працівників НАН України

Рис. 5. Чисельність аспірантів
і докторантів у НАН України

Суттєво погіршилося також матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень. Приладів, обладнання,
матеріалів установами Академії минулого року було придбано на 163 млн грн
(рис. 6). Це на понад 30% менше ніж у
2014 році. Оснащеність наших установ
є непорівнянною із західними лабораторіями. Капітальні видатки державного
бюджету на централізоване придбання
нових сучасних приладів або модернізацію існуючих не передбачаються для
Академії вже 7 рік поспіль. Аби зберегти
принаймні у робочому стані ті прилади,
що були свого часу придбані на цільові бюджетні кошти та експлуатуються
в наших центрах колективного користування, Президія Академії віднайшла
можливість виділити у 2015 році лише
3,7 млн грн на першочергові ремонти, а
також 2,1 млн грн на витратні матеріали та хімічні реактиви. Це значно менше від наявних потреб. Зазначу також,
що наприкінці березня поточного року
в Харкові було введено в експлуатацію
ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів», її проект розробили

спільно фахівці нашої Академії та Аргонської національної лабораторії, а будівництво, яке розпочалося в 2011 році,
здійснювалося за кошти Уряду США.
Забезпечення ефективної роботи цієї
унікальної установки є дуже важливим
нашим завданням.
Проте попри вкрай складні умови
вчені Академії продовжували наполегливо працювати. Минулого року отримано
чимало вагомих наукових результатів.
Запропоновано важливий тест на виявлення темної матерії та процесів, що в
ній відбуваються. Розроблено перші вітчизняні зразки прозорої броні, які втричі менші за товщиною, ніж стандартні
конструкції, та відповідають стандарту
НАТО. Вперше оцінено загальний металогенічний потенціал торію для кристалічних порід Українського щита й
визначено перспективи його освоєння
для потреб ядерної енергетики. Створено
новий метод забезпечення експресії перенесених генів у трансгенних рослинах.
Здійснено повномасштабну реконструкцію демографічної динаміки України
із кінця ХVІІІ до початку ХХІ сторіччя.
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Рис. 6. Матеріально-технічне забезпечення установ НАН України
Вагомим досягненням стало завершення
видання «Шевченківської енциклопедії»
у шести томах.
Є певні здобутки в науковому забезпеченні вирішення актуальних державних проблем. Це стосується таких
гострих для України питань як енергоефективність і енергозбереження, забезпечення надійності ядерної енергетики, удосконалення транспортної
інфраструктури, інноваційний розвиток
медицини та сфери охорони здоров’я,
продовольча безпека. Серед відповідних
розробок кваліфікація ядерного палива
фірми «Westinghouse» для вітчизняних
АЕС. Це дало змогу укласти контракт на
його постачання для трьох енергоблоків і заощадити 1,3 млрд грн державних
коштів. Завдяки новітній геотехнології
хвильового оброблення дебети свердловин на Яблунівському нафтогазоконденсатному родовищі зросли у декілька
разів. Фактичний економічний ефект
від впровадження комплексу робіт із
підвищення якості металопродукції для
залізничного транспорту становив понад
20 млн грн. До стадії серійного виробництва доведено технологію вирощування оптичного германію. Цей новий
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матеріал використовується не тільки
вітчизняними виробниками, а й закуповується фірмами США і низкою європейських країн. У лікувальний процес впроваджено технологію судинного
скринінгу, яка є унікальним інструментом
раннього виявлення й ефективного лікування серцево-судинних захворювань.
Її ефективність підтверджено, зокрема,
при лікуванні та реабілітації бійців АТО.
Системи живлення та захисту сільськогосподарських культур були застосовані на
понад 11,5 тис. га виробничих площ агропідприємств. У цілому, річний економічний ефект від використання в аграрному
виробництві нових сортів і технологій,
створених ученими Академії, становить
близько 6,7 млрд грн.
Результати досліджень наших науковців знайшли застосування також
при підготовці низки програмних документів державного значення, науково-експертних висновків, аналітичних
матеріалів і пропозицій, важливих для
розвитку держави і суспільства (таблиця). В 2015 році за участі фахівців
НАН України підготовлено: Державну
цільову програму розвитку озброєння
і військової техніки на період до 2020
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року; Національний план дій з охорони
навколишнього природного середовища; Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням; Національну доповідь про
стан навколишнього природного середовища в Україні; Національну доповідь

Уряду України з реалізації положень Європейської соціальної хартії; Стратегію
подолання бідності; Державну доповідь
про становище дітей в Україні; Національну доповідь «Політика інтеграції
українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі».
Таблиця

Науково-експертна діяльність НАН України
2011
рік

2012
рік

2013
рік

2014
рік

2015
рік

Експертні висновки до нормативно-правових
актів і програмних документів, інформаційноаналітичні матеріали з різних питань соціально- 1970
економічного розвитку, надані органам державної
влади

1880

1560

1500

2070

В 2015 році за участі фахівців НАН України підготовлено, зокрема:
 Державну цільову програму розвитку озброєння і військової техніки на період до 2020 року
 Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища
 Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням
 Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні
 Національну доповідь Уряду України з реалізації положень Європейської соціалної хартії
 Стратегію подолання бідності
 Державну доповідь про становище дітей в Україні

Наведені окремі приклади інноваційних здобутків Академії спростовують висловлювання деяких урядовців і політиків
про те, що українська наука не дає практичної віддачі та є тягарем для економіки. До речі, за даними соціологічного
моніторингу 2015 року рівень довіри громадян ученим України є одним з найвищих серед усіх соціальних інститутів.
Одним із головних чинників, який
значною мірою сприяв минулого року
розвитку досліджень за пріоритетними
напрямами, досягненню вагомих результатів у інноваційній та науково-експертній діяльності, є програмно-цільові та
конкурсні засади організації досліджень
і розробок в Академії. Нам в основному
вдалося зберегти наявну систему цільових програм, конкурсів наукових і науково-технічних проектів (рис. 7). Було
сформовано й дві нові академічні програми, зокрема програма «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових
і науково-приладних застосувань» дала
ISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

змогу забезпечити підтримку найбільш
активних і результативних віртуальних
організацій, ввести в дослідну експлуатацію вітчизняну хмарну інфраструктуру для високопродуктивних обчислень у
грід-середовищі та підключити її до європейської хмарної інфраструктури . Важливо, що за рахунок внутрішніх ресурсів
було започатковано програму досліджень і розробок з проблем підвищення
обороноздатності й безпеки держави, реалізацію якої також розпочато минулого
року. Це ще раз засвідчило спроможність
Академії спрямовувати зусилля вчених
на вирішення найгостріших проблем, що
постають перед країною.
Значну роль відігравали також зв’язки
і тісна співпраця з окремими великими
науково-виробничими
об’єднаннями,
провідними державними агентствами та
компаніями. У 2015 році укладено угоди про співробітництво з НАЕК «Енергоатом» і Національним космічним
агентством. Певну роботу провела Ко-
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Рис. 7. Частка програмно-цільової та конкурсної тематики
у загальній кількості науково-дослідницьких робіт НАН України
ординаційна рада з організації спільних
досліджень з КБ «Південне», причому
надходження наукових установ Академії
за договорами з КБ «Південне» зросли з
10 млн грн у 2014 році до 16 млн грн у минулому році. Відзначу також подальший
плідний розвиток наших зв’язків із підприємством «Агроекологія» за різними
напрямами високотехнологічного виробництва сільськогосподарської продукції.
На початку поточного року відбулася
спільна нарада членів Президії Академії
з керівництвом Укроборонпрому за участю генеральних конструкторів і керівників КБ «Луч», державних підприємств
«Антонов» та «Івченко-прогрес», компанії «Артем». Було обговорено основні
проблеми, що потребують вирішення,
та підписано відповідну угоду про науково-технічне співробітництво. Є також
перспективи налагодження ефективної
співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені
О. О. Морозова. Зв’язки з високотехнологічними виробничими структурами дають змогу значно актуалізувати тематику
прикладних досліджень і забезпечувати
конкурентоздатність та ефективне використання розробок наших установ.
Дедалі вагомішим чинником розвитку досліджень в Академії стає міжна-
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родна наукова співпраця. Пріоритетом
тут є подальша інтеграція наших учених
до Європейського дослідницького простору. У зв’язку з цим важливим кроком
було підписання Угоди про асоційований
статус України у програмі «Горизонт –
2020», налагодження робочих зв’язків з
Об’єднаним дослідницьким центром Єврокомісії, а також проведення в Академії
низки відповідних заходів з представниками наукових структур Європейського Союзу (див. фото). Водночас слід
активно використовувати ті можливості,
які надає участь у програмній діяльності
таких впливових міжнародних організацій як ЮНЕСКО і НАТО. Це стосується
й нашої співпраці з провідними міжнародними та іноземними науковими центрами, міжакадемічними та фаховими
об’єднаннями, зокрема з Європейською організацією ядерних досліджень
(ЦЕРНом, Міжнародним інститутом
прикладного системного аналізу, Національним дослідницьким центром Франції, Українським науково-технологічним
центром, Міжнародною асоціацією академій наук, Міжнародною організацією з
досліджень геокосмосу та ін.).
Про подальшу організацію нашої діяльності, передусім пов’язану з новим Законом
України «Про наукову і науково-технічну
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діяльність». При Академії має діяти Міжвідомча рада з координації фундаментальних і прикладних досліджень, яку
необхідно створити спільно з Міністерством освіти і науки та національними
галузевими академіями наук. На відміну до наявної Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень
вона опікуватиметься питаннями використання результатів фундаментальних
досліджень у прикладних дослідженнях
і розробках (рис. 8). Слід врахувати й

створення найближчим часом при Кабінеті Міністрів України Національної
ради з питань розвитку науки і технологій, з якою Академія повинна дієво
співпрацювати. Сподіваємося, що вона
стане справді об’єктивним і достатньо
незалежним органом, здатним позитивно впливати на рішення Уряду в сфері
наукової та науково-технічної діяльності.
Так само потужним механізмом ґрантової підтримки наукових досліджень має
стати Національний науковий фонд.

Зустріч президента Національної академії наук України академіка НАН України
Б. Є. Патона з делегацією ЄС на чолі з Комісаром Європейської комісії з науки,
досліджень та інновацій Карлошом Моедашом, відбулась 20 березня 2015 року
Важливим питанням є подальше
підвищення якості науково-експертної діяльності Академії. Значно більше
необхідно проявляти власну ініціативу
в здійсненні незалежного оцінювання
програмних документів стратегічного
характеру, наукової експертизи проектів законів і державних рішень, у підготовці аналітичних матеріалів і пропозицій з найважливіших проблем розвитку
держави. Зараз готується пакет законопроектів у сфері інноваційної діяльності,
спрямований на створення необхідних
умов для її активізації, в тому числі новий закон про технопарки. Важливо не
тільки те, щоб ці закони були якісними,
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а й те, щоб їх норми справді працювали.
Останнє стосується й передбачених новим законом про науку норм щодо надання науковим установам права зараховувати власні надходження на спеціальні
рахунки в державних банках, а також
бути співзасновниками господарських
товариств. Все це є вкрай необхідним
для підвищення ефективності інноваційної діяльності установ Академії. Однак
рівень цієї діяльності, на жаль, в цілому
помітно знизився, що є певним віддзеркаленням зменшення і так вкрай низького попиту на інноваційні розробки з боку
виробничої сфери. Практично не існує
й належних зв’язків науки з виробницт-
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вом. Свого часу при виникненні потреби
у розвитку певного науково-технічного
напряму створювалися конструкторські
бюро, дослідні заводи, інші структури,
які заповнювали проміжок між наукою
і виробництвом, дозволяли об’єднувати
їх зусилля. І наша Академія була ініціа-

тором і організатором багатьох таких нововведень. На жаль, все це втрачено і досі
ще не вироблено ефективної науковотехнічної політики, яка була б органічно поєднана з економічною політикою
та забезпечувала інноваційний розвиток
економіки.

Рис. 8. Новації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Про створення в структурі Академії на
базі Фізико-технічного науково-навчального центру університету з підготовки
магістрів за так званою «фізтехівською
системою». Про необхідність мати власний університет неодноразово йшлося на
сесіях Загальних зборів Академії. Зараз
право засновувати вищі навчальні заклади надано Академії новим законом про
науку. І ми маємо у цій важливій справі
підтримку з боку Міністерства освіти і науки. Без сумніву, повноцінна діяльність
академічного університету, в тому числі
за спільними програмами з провідними
вітчизняними вищими навчальними закладами, не тільки позитивно вплине на
вирішення кадрової проблеми в Академії, а й зробить вагомий внесок у подальшу інтеграцію науки та освіти. У зв’язку
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з цим хотів би зазначити налагодження
останнім часом певного взаєморозуміння між Національною академією наук і
Міністерством освіти і науки. Важливими подіями стали спільні засідання Президії Академії та Колегії Міністерства,
перше з яких проведено наприкінці грудня минулого року, а друге – наприкінці
березня, вже в цьому році. Було розглянуто такі актуальні питання як спільні дії
з імплементації Угоди про участь України
у програмі «Горизонт – 2020», відновлення діяльності Донецького регіонального
центру, удосконалення вимог до наукових фахових видань, а також створення академічного університету, про який
йшлося. За ініціативою МОН розгорнуто спільну роботу з підготовки багатьох нормативних актів, необхідних для
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введення в дію положень нового Закону
України «Про наукову і науково-технічну
діяльність».
Про основну та найгострішу проблему Академії – її фінансування з державного
бюджету. Це фінансування з 2010 року хоч
і зростало в абсолютних цифрах, проте дедалі менше відповідало навіть мінімальним
потребам Академії. За таких умов основним завданням Президії Академії стало
утримання на максимально можливому
рівні базового фінансування досліджень в
академічних установах, насамперед для виплати в повному обсязі заробітної плати та
оплати комунальних послуг, що, зрозуміло, здійснювалося за рахунок видатків на
інші напрями наукової діяльності.
Фінансово-економічна криза, яка
розпочалась два роки тому внаслідок
подій на сході країни, ще більше загострила ситуацію. В 2014 році надходження до Академії із загального фонду
держбюджету вперше, порівняно з попе-

реднім роком, скоротилися і в абсолютному вимірі. Таке скорочення відбулося
й минулого року – Академія отримала
майже на 160 млн грн менше, ніж у 2014
році. Це спричинило зменшення розрахункових показників базового фінансування установ на понад 6%, а фінансування цільових програм і цільових
наукових і науково-технічних проектів
Академії – на 8% (рис. 9). Скоротилися
минулого року й централізовані видатки на підготовку наукових кадрів через
аспірантуру, матеріально-технічне забезпечення центрів колективного користування науковими приладами, випуск
друкованої продукції, ремонт об’єктів
майнового комплексу. Внаслідок дефіциту фінансування і падіння курсу гривні Академія не мала змоги виконати повністю зобов’язання зі сплати членських
внесків до міжнародних наукових організацій та паритетно фінансувати спільні з
ними наукові проекти.

Рис. 9. Динаміка обсягів фінансування НАН України
Витрати на виплату заробітної плати з коштів загального фонду держбюджету становили минулого року близько
85% від загального обсягу цих коштів, а
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сумарна частка зарплати і оплати комунальних послуг сягнула максимального
рівня – 93%. Власні надходження установ Академії, або кошти так званого спе-
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ціального фонду держбюджету, минулого
року склали майже 590 млн грн, або 20%
загального фінансування. Порівняно з
2014 роком вони зросли на 16 млн грн.
Цілком зрозуміло, що власні надходження необхідно суттєво збільшувати використовуючи всі наявні можливості. Це
насамперед замовлення вітчизняних і
зарубіжних організацій на наукову продукцію, участь у проектах міжнародних
програм, отримання ґрантів. Крім того,
проведена минулого року робота з виявлення об’єктів нерухомого майна Академії, які тимчасово не використовуються,
показала значні резерви для потенційної
оренди.
Про теперішній стан та перспективи фінансування Академії з державного
бюджету. На превеликий жаль, відбулося подальше суттєве їх погіршення.
Незважаючи на всі наші зусилля Уряд
не переглянув своєї позиції, як наслідок
у державному бюджеті України на 2016
рік для НАН України передбачено лише
2 млрд 54 млн грн. Це на 725 млн менше,
ніж мінімально необхідні обсяги, і на
12% менше, ніж фінансування Академії
із загального фонду держбюджету в 2015

році. Хотів би у зв’язку з цим нагадати,
що формування проекту цьогорічного
державного бюджету відбувалося непросто. Вдалося запобігти радикальній зміні існуючої системи організації
академічної науки, яка пропонувалася
проектом закону про держбюджет. Адже
йшлося про приєднання всіх галузевих
академій наук до Національної академії наук, позбавлення такої об’єднаної
академії статусу головного розпорядника бюджетних коштів та фактично її
підпорядкування Міністерству освіти і
науки. Зрозуміло, що наслідком таких
реформ стала б повна руйнація всієї
наукової сфери країни. Вагому роль у
припиненні спроб такого радикального
реформування відіграла зустріч Президента України П. О. Порошенка з керівництвом Національної академії наук і
Міністерства освіти і науки, окремими
вченими та народними депутатами, яка
відбулася 25 грудня минулого року (див.
фото). Слід відзначити також активну
громадську позицію наукових колективів наших установ, профспілкових
організацій, молодих науковців, їх протестні акції.

Зустріч Президента України Петра Порошенка з представниками сфери
науки й освіти та народними депутатами, які займаються питаннями розвитку
і підтримки науки в Україні, відбулась 25 грудня 2015 року
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Вкрай недостатні обсяги коштів,
заплановані в держбюджеті поточного
року, ставлять під сумнів само існування Національної академії наук. За таких
обставин Президія Академії на розширеному засіданні 20 січня цього року
була змушена прийняти рішення про
оптимізацію мережі наукових установ,
перегляд їх внутрішньої структури та
скорочення чисельності працюючих.
Зрозуміло, що це непопулярні кроки.
Необхідність оптимізації мережі наших
установ, удосконалення їх внутрішньої
структури неодноразово проголошувалася протягом останнього десятиріччя,
затверджувалися й начебто реалізовувалися відповідні заходи, але жодних
реальних помітних результатів в цілому
в Академії досі не було. Крім того, стаття 28 Закону України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік» прямо
зобов’язує Національну академію наук
провести оптимізацію установ і чисельності працюючих. Зробити це необхідно
до 1 серпня поточного року, і ця справа
не може й не повинна закінчитися лише
розмовами. Робота з оптимізації, розпочата майже два з половиною місяці
тому, ще триває. Перегляд внутрішньої
структури, реорганізація або ліквідація
неефективних підрозділів, скорочення
персоналу є безпосереднім завданням
самих наукових установ Академії. І тут
має бути дуже виважений підхід. Важливо зберегти насамперед найбільш
кваліфікованих науковців і молодих талановитих учених, які активно працюють, тобто основний науковий потенціал. Водночас секціям і відділенням
Академії необхідно дати об’єктивну
оцінку нинішнього стану та рівня діяльності всіх академічних установ, визна-
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чити, які з них потребують реорганізації, приєднання до інших інститутів або
взагалі ліквідації. Без цього неможливо,
як на рівні окремих установ, так і на рівні відділень і всієї Академії, забезпечити більш ефективний розподіл базового
фінансування та в цілому ефективне використання наявних бюджетних асигнувань.
Президія докладала і продовжує докладати всіх можливих зусиль для покращення фінансового забезпечення
Академії. Наші пропозиції щодо необхідності збільшення на 725 млн грн видатків державного бюджету на діяльність
НАН України було підтримано Комітетом Верховної Ради з питань науки і освіти. До відповідних центральних органів
виконавчої влади надіслано необхідні
розрахунки та обґрунтування. Триває
постійна робота із супроводження цих
пропозицій на рівні Уряду та Парламенту, сподіваємося й на підтримку Академії
з боку Міністерства освіти і науки при
розгляді змін до держбюджету Кабінетом
Міністрів України.
На завершення хочу наголосити,
що ми маємо залишатися оптимістами.
Політичну і економічну кризи в державі врешті-решт буде подолано. Відповідальне ставлення до завтрашнього
дня, тим більш до довгострокової перспективи з боку влади й суспільства в
цілому змінять ситуацію у вітчизняній
науковій сфері на краще. Зі свого боку,
всім нам необхідно попри всі труднощі
наполегливо працювати. Впевнений, що
Національна академія наук здатна подолати існуючі негаразди. Вона й надалі
відіграватиме провідну роль у науковому
забезпеченні прогресивних перетворень
у нашій державі.
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НАУКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ЕКОНОМІКИ І СУСПІЛЬСТВА
УДК 321.8: 338.28

О. А. Мех

Інституційний фактор
у науково-технічній сфері:
стан і перспективи
в умовах глобальних змін
У статті представлено результати дослідження сутності та ролі формальних і
неформальних інститутів у процесі формування умов розвитку сфери науково-технічної
діяльності (НТД) в Україні. Розглянуто проблеми, пов’язані з впливом глобального науковотехнологічного фактора на процес функціонування формальних і неформальних інститутів
у сфері НТД, подальшими їх трансформаціями та майбутніми перспективами. В
рамках дослідження виконано огляд еволюції формальних та неформальних інститутів
у суспільстві; обґрунтовано, що сфера НТД є залежною від інституційно-організаційних
передумов, які створюються формальними і неформальними інститутами; проаналізовано
функції формальних інститутів, що впливають на функціонування наукової сфери в
Україні; визначено основні обмеження та проблеми функціонування формальних інститутів
у сфері НТД; показано переваги неформальних інститутів, способи їх впливу на сферу
НТД; охарактеризовано такий вид неформальних інститутів у сфері НТД як соціальна
віртуальна мережа науковців, її позитивні (розширення можливостей для науковців) та
негативні ефекти в контексті сфери НТД.
Ключові слова: сфера науково-технічної діяльності, формальні інститути,
неформальні інститути, інформаційно-комунікаційні технології, мережа, сервіс,
інформаціоналізм, постіндустріальне суспільство.

Критичним питанням для вітчизняної
сфери науково-технічної діяльності (НТД)
є її стан та перспективи у глобальному
високотехнологічному світі, в якому відбуваються зміни епохального характеру,
від трансформацій матеріального світу
(впровадження елементів чергової промислової революції (Індустрія 4.0)) до
зміни теоретичних уявлень про конкуре
нтоспроможність, соціально-економічні
цінності тощо. Під впливом науково-технічного прогресу та зміщення соціально-технологічних парадигм відбувається
певна втрата зв’язку з реальністю, або
утворення нової суспільно-економічної
реальності, розуміння якої, а тим більше
входження в яку складає значну проблему для суспільства індустріальної епохи.
Вплив упроваджених техніко-техноло-

гічних інновацій у процесі їх соціалізації
набуває масштабів, коли постає питання
про повну залежність людини від техносфери без чіткого розуміння її подальших
перспектив. Технологічне життя окремих
регіонів на мапі світу ускладнилось настільки, що це вимагає пошуку нових моделей їх функціонування, а їх подальший
технологічний та соціально-економічний
прогрес потребує дедалі більшої кількості
фахівців з новим розумінням постіндустріального світу, в якому науково-технічна інформація є не тільки передумовою, й
а головним елементом нового типу виробництва та управління.
Водночас сфера НТД є залежною від
інституційно-організаційних передумов,
які створюються формальними і неформальними інститутами. При цьому на
перший погляд ключова роль у створенні
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цих передумов належить саме формальним інститутам, адже глобальна економіка управляється в результаті багатосторонньої комунікації організацій, які
мають офіційний статус та офіційні важелі
впливу (Міжнародний валютний фонд,
Світовий банк). Проте зміни останніх
десятиліть показують, що неформальні
зустрічі та збори (Всесвітній економічний
форум (World Economic Forum), Всесвітній форум демократії (World Forum for
Democracy), Світовий екологічний форум
(World Earth Summit), Всесвітній науковий форум (World Science Forum)) мають
не менший, а у багатьох випадках навіть
більший вплив на сфери людської діяльності, а притаманна розвиненим суспільствам взаємодія таких інститутів відіграє
важливу роль, зокрема у житті науки, яка
одночасно потребує як державної, так і
приватної підтримки.
Проблемам існуючих інституційноорганізаційних передумов інноваційних
процесів присвячені роботи багатьох
вітчизняних вчених. Окремі з них присвячено ролі інституційних факторів в
інноваційному розвитку економіки [1],
проблемам інституційних обмежень
створення ефективної національної інноваційної системи в Україні [2], пріоритетам національного економічного
розвитку в контексті глобалізаційних
викликів [3]. Актуальними є зауваження
про те, що технологічні зміни відбуваються швидко і випереджають зміни в інституційній структурі держави, яка є більш
інертною через притаманний їй консерватизм інтересів і підтримку суб’єктивної
віри «в старі добрі часи» [3]. Отже, в умовах системних соціально-економічних
трансформацій, основу яких складають
технологічні зміни, актуальною проблемою є стан та перспективи формальних
і неформальних інститутів, функціонування яких впливає на вітчизняну сферу
НТД, чому і приділено увагу в цій статті.
Метою статті є аналіз стану та ролі
формальних і неформальних інститутів у
розвитку вітчизняної сфери НТД, дослідження тенденцій, проблем та перспектив
впливу інституційного фактора під тиском глобальних науково-технічних змін.
Однією з перших проблем, яку суспільство, як згуртована одиниця, виISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

рішило з метою забезпечення власних
потреб у безпеці та подальшому соціально-економічному прогресі, була необхідність закріплення і дотримання членами
суспільства певних норм та правил поведінки. Поступова модернізація таких
норм і правил призвела до утворення
як формальних (організованих на основі офіційного оформлення стосунків,
зв’язків, статусів, норм, функціонуючих
з чітко сформульованою метою), так і неформальних (організованих без офіційно
оформлених стосунків, зв’язків, взаємодій, норм, функціонуючих без чітко
сформульованої мети) інститутів. Поєднуючи традиційні економічні оцінки і
категорії з оцінками діяльності окремих
інститутів (соціальними, політичними,
правовими), а також із політичними,
соціально-психологічними, морально-етичними аспектами людської життєдіяльності, інституціоналізм заклав
підвалини для нового погляду на рушійні
сили розвитку суспільно-економічних систем. Враховуючи, що мотивація до науково-технічної діяльності, в основу якої
покладено людину, є складним механізмом, який поєднує більшість екзистенціальних та соціальних потреб, інституціоналізм під тиском багатьох факторів
заперечує як існування «раціональної
людини», так і можливість точного прогнозування її поведінки. Ще на початку ХХ ст. Т. Веблен, розширюючи сферу
економічних досліджень через вивчення
суспільної психології, наголосив, що громадський і психологічний тиск змушує
людину приймати нерозумні економічні
рішення [4]. На думку нобелівського лауреата Д. Норта, інститути були утворені
людиною як обмежувальні рамки для організації взаємовідносин у суспільстві, які
задають структуру спонукальних мотивів
людської взаємодії у політиці, соціальній,
економічній сфері. Вони утворюють базовий устрій повсякденного життя, опираючись на який люди протягом усієї історії
створювали порядок і прагнули знизити невизначеність у процесі обміну [5].
Отже, за Нортом інститути є конструкціями, утвореними людською свідомістю,
які неможливо побачити, відчути і навіть
виміряти, проте інститути структурують і
упорядковують процес життєдіяльності.
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Окрім специфічних рис та функцій
інститутам притаманні й універсальні
риси та функції, до числа яких належать:
функція відтворення суспільних відносин,
норм, правил (забезпечення стійкості
і передбачуваності структури суспільства); функція регулювання (керування
відносинами через вироблення зразків
і шаблонів поведінки); функція інтеграції (згуртованість, взаємозалежність,
взаємовідповідальність членів); функція
транслювання (передача соціального досвіду, механізм соціалізації цінностей,
норм); функція комунікації (поширення
інформації з метою дотримання соціальних норм) [6]. Таким чином, зрозуміло, що для сфери науки, техніки та технологій роль (вплив або бездіяльність)
формальних і неформальних інститутів,
які створюють умови, організовують та
соціалізують результати науково-дослідницьких робіт, є визначальною. Актуальною проблемою залишається визначення співвідношення між впливом
формальних і неформальних інститутів на
сферу НТД, оскільки суттєве розбалансування наявних в Україні інституційноорганізаційних передумов у сфері НТД
набуло хронічного характеру, ситуативне та нетривале розширення функцій та
зростання ролі окремих державних інституцій тільки гальмують науково-технічний прогрес.
Головною метою утворення офіційних інститутів є запровадження єдиних,
формальних та довготривалих правил
(алгоритмів, вимог, умов) життєдіяльності членів спільноти, а отже і формування
певних гарантій стабільності, взаєморозуміння, атмосфери довіри та прогнозованої поведінки, об’єднання та отримання синергетичного ефекту.
Загалом в Україні існує значна кількість формальних інститутів, які мають
зв’язок зі сферою НТД або вплив на
сферу НТД. Провідну роль відіграють
установи, які виконують законодавче забезпечення, регулюючі, представницькі
та контролюючі функції, утворюються
державою і є часткою системи органів
влади. Найбільші повноваження належать інститутам, які здійснюють функцію держави, – Верховна Рада України (ВРУ), Кабінет Міністрів України
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(КМУ). Зокрема, згідно з Розділом IV
(«Повноваження суб’єктів державного
регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності»)
Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» (2015 р.) [7]:
 до повноважень ВРУ належить
державне регулювання, затвердження
основних засад і напрямів державної
політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки та загальнодержавних програм науково-технічного розвитку України.
 до повноважень КМУ – забезпечення реалізації державної науково-технічної політики, розвитку і зміцнення
науково-технічного потенціалу; подання до ВРУ пропозицій щодо визначення
пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки; забезпечення розроблення і виконання державних цільових науковотехнічних програм тощо.
 до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної
політики у сфері наукової і науковотехнічної діяльності, – розроблення
засад наукового і науково-технічного
розвитку України, подання пропозицій КМУ та Президенту; координація
реалізації іншими центральними органами виконавчої влади, Національною
академією наук України та національними галузевими академіями наук державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності; розроблення
пріоритетних напрямів розвитку науки
і техніки та внесення відповідних пропозицій на розгляд КМУ; забезпечення
інтеграції вітчизняної науки у світовий
науковий простір та Європейський дослідницький простір тощо.
 до повноважень інших центральних органів виконавчої влади – управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності відповідних галузей;
визначення спільно з центральним органом виконавчої влади напрямів розвитку
наукового і науково-технологічного потенціалу відповідних галузей; залучення
наукових установ та вищих навчальних
закладів (за їх згодою) до розв’язання науково-технічних проблем.
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Іншу групу формальних інститутів
складають безпосередньо наукові організації, утворені за участю або без участі
держави, які регулюють і безпосередньо
виконують науково-дослідницькі роботи. Сьогодні відбувається подальше скорочення чисельності таких організацій.
Якщо у 2005 році їх кількість була понад
1500 одиниць, то у 2014 – 999 (у тому
числі 42% – підприємницького сектору,
42% – державного сектору,16% – сектору вищої освіти), з яких 178 підпорядковані Національній академії наук
України, 133 – Міністерству освіти і науки України, 86 – Національній академії
аграрних наук, 63 – Міністерству аграрної політики та продовольства України,
27 – Міністерству промислової політики України, 33 – Міністерству охорони
здоров'я України, 34 – Національній академії медичних наук, 15 – Національній
академії педагогічних наук [8].
Важливість практики утворення державними інститутами умов для науково-технічного, технологічного і інноваційного розвитку багаторазово доведена
позитивними соціально-економічними
ефектами. З 1980-х років уряд США за Законом «Про заохочення американських
технологічних нововведень» (Bayh-Dole
Act) несе повну відповідальність за використання (патентування і комерціалізацію) економікою отриманих наукових
результатів. Передача і використання федеральною владою, а також приватним
сектором створених у державних лабораторіях нових технологій призвели до 10-разового зростання кількості ліцензованих
патентів та створення університетами і
державними лабораторіями понад 2 тис.
фірм для комерціалізації результатів [1].
Рамкові програми (РП) з наукових досліджень і технологічного розвитку країн ЄС,
які визначають спільні підходи, плани
та систему фінансування країнами науково-технічного прогресу, є результатом
діяльності офіційних інститутів країн ЄС
(уряд ЄС, Європейська комісія). У межах
1РП–7РП(1984–2013 роки) було скоординовано і профінансовано науковотехнологічні дослідження на суму понад
100 млрд євро, а бюджет РП8 («Горизонт –
2020» (2014–2020 роки)) складає 80 млрд
євро [9]. Що стосується участі у проектах
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вітчизняних науковців, то за даними національної доповіді «Інноваційна Україна
2020» від України основними учасниками рамкових програм ЄС є ВНЗ та наукові установи НАН України, які становлять найбільшу групу бенефіціарів (НАН
України входить до першої п’ятірки наукових організацій із Східної Європи), а
у межах 7РП та підрограми «Люди» (міжнародна ротація найбільш обдарованих
учених, науковців і дослідників до країн
ЄС та з них) впродовж 2007–2014 років з
бюджету ЄС було виділено 6,1 млн євро
на фінансування 99 інституцій та понад
900 українських вчених [10]. Потужний
науково-технологічний та соціальноекономічний розвиток країн Східної Азії
(Японія, Південна Корея, КНР, Гонконг,
Тайвань) відбувся насамперед завдяки ефективній державній політиці (діям
офіційних інституцій).
Разом із тим, дослідники вітчизняної
інноваційної системи основними інституціональними обмеженнями проведення ефективної державної інноваційної
політики вважають низьку ефективність
політичної системи України (відсутність
єдності влади, незадовільний рівень
співпраці уряду з інститутами громадянського суспільства, комунікаційні
розриви та нечіткий розподіл сфер компетенції та відповідальності між органами влади) [2]. Також можна констатувати, що тривале існування системних
проблем у сфері НТД України, зокрема
у частині незадовільного матеріальнотехнічного і фінансового забезпечення
науково-технічного потенціалу, неефективного функціонування інноваційної
інфраструктури, відсутності ринкового
попиту на результати наукових досліджень, низький рівень наукоємності промислових підприємств тощо, вказує на
низьку ефективність державної політики
(формальних інститутів). Основними
проблемами функціонування формальних інститутів, пов’язаних зі сферою НТД
в Україні, залишаються:
 Науково-технічна демотивація та несприйняття (неусвідомлення) сфери НТД
як головної передумови науково-технічного і соціально-економічного прогресу
країни, її входження у глобальну постіндустріальну архітектуру; нерозуміння того,
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що підтримка чи реформування сфери
НТД неможливі лише на основі ринкової
саморегуляції, для якої необхідні розвинені ринково-демократичні елементи; несприйняття практики апріорної державної
підтримки фундаментальної науки, яка
спрямована на отримання нового знання
і не орієнтована на використання у сфері
економіки.
 Порушення законодавства у сфері
НТД (повне, часткове або невчасне виконання норм). При законодавчо закріпленій нормі бюджетного фінансування наукової та науково-технічної
діяльності на рівні 1,7% ВВП (ст. 48 Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» [7]), у 2013 році, за
оцінками, витрати на наукову та науково-технічну діяльність з державного бюджету становили 0,33% ВВП, а у 2014 –
0,27% [11].
 Бюрократія і корупція. Надання
дискреційних повноважень (сукупність
прав і обов’язків державних органів, посадових та службових осіб, які дають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково зміст рішення [12])
через людський фактор приводить до їх
самовільного розширення, збільшення
адміністративного апарату, зменшення
контролю за межами владних повноважень, перевищення та використання їх
для особистого фінансового збагачення.
 Системні вади. Функціональні
можливості адміністративного апарату
офіційних інститутів визначені окремими пунктами (параграфами) інструкцій, приписів тощо, які формують певне
«тунельне бачення» («тільки так»), яке
за умови виникнення проблеми, що виходить за межі інструкцій, не дозволяє
її вирішити, а дії органу робить неефективними. Неспроможність бюрократії до
ефективного реагування на надзвичайні
ситуації Т. Веблен назвав «натренованою
нездатністю» [4].
За умови орієнтації України на постіндустріальну, науково орієнтовану економіку контрпродуктивним заходом для
вітчизняної сфери НТД стала ліквідація
профільної інституції, яка відповідала виключно, а не між іншим, за науково-технічний, технологічний та інноваційний
прогрес країни. Також негативним фак-
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том можна вважати ліквідацію окремої
спеціальності, яка присвячена економіці
та управлінню науково-технічним прогресом (08.02.02 – теорія, методологія та
методики визначення соціально-економічної ефективності науково-технічного
прогресу, організації та управління інноваційними процесами) за якою здійснювалась підготовка здобувачів вищої освіти
в Україні. Також, враховуючи, що державні інститути здійснюють і низку контрольно-наглядових та дозвільно-реєстраційних функцій, окремі проблеми у сфері
НТД виникають через опосередкований
вплив організацій, які не мають до неї
прямого стосунку (Міністерство фінансів
України, Державне казначейство України
тощо).
У цілому можна констатувати, що
більшість негативних тенденцій, які
пов’язані з функціонуванням офіційних
інститутів, виникла у період безсистемних трансформацій (ліквідація жорстко
контрольованої системи і перехід до первісного нагромадження капіталу) та була
обумовлена впливом людського фактора.
Це призвело до неефективного розподілу
і витрат державних ресурсів, незацікавленості інвесторів у фінансуванні вітчизняної науки, втрат науково-технічного
потенціалу, дискредитації країни.
Загалом у результаті прискорення темпів науково-технічного прогресу відбуваються суттєві трансформації
у інформаційно-комунікаційній сфері
водночас зі стрімким запровадженням
інформаційної економіки. Масштабна
соціалізація низки нових інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), зокрема таких як Web 2.0, не тільки започаткувала процес формування та зростання
кількості мережевих структур зі спонтанно сформованими горизонтальними
зв’язками (особиста і групова комунікація), а й надала приватним користувачам
можливість без допомоги адміністраторів
ресурсів поширювати власний контент
(текст, зображення, відео), організовувати співтовариства, персональні налаштування, тобто чинити особистий
вплив на середовище. Враховуючи, що
життєдіяльність як окремої людини,
так і суспільства у цілому стає все більш
віртуальною, можна констатувати, що
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вплив неформальних факторів не тільки
розширюється значними темпами, а й у
багатьох напрямках починає домінувати.
Характерними перевагами неформальних інститутів є свобода дій та
підвищений рівень вмотивованості. Від
початку вільні від внутрішніх обмежувальних факторів, маючи можливість
робити вибір відповідно до особистих
інтересів, неформальні інститути проявляють, у порівнянні з формальними,
вищий рівень адаптивності. Переваги
вільного вибору покращують здатність
до ситуативної орієнтації і створюють
основний ефект в організації процесу вирішення суспільно-економічних
проблем без участі держави. Складаючи основу громадянського суспільства,
неформальні інститути за визначенням
перебирають на себе частку відповідальності за його життєзабезпечення, доповнюють функції держави на шляху
соціально-економічного розвитку. У
сфері НТД неформальні інститути краще прискорюють процес дифузії нового знання і виведення інновацій на ринок, виступають додатковим фактором
розширення масштабів їх соціалізації,
а тому є об’єднувальним компонентом
системи у процесі створення науково
орієнтованої країни.
Сучасний вплив неформальних інститутів на сферу НТД в основному
відбувається у межах проблем міжособистісної, колективної та масової комунікації та розглядається через призму
глобального інформаційного прогресу.
Мережеве суспільство С. Бротена (Stein
Brаten, “Modeller av menneske og samfunn:
bro mellom teori og erfaring fra sosiologi
og sosialpsykologi”, 1981), М. Кастельса
(Manuel Castells, “The Rise of the Network
Society”, 1996) та Я. ван Дейка (Jan van
Dijk “De Netwerk maatschappij”, 1991)
однаково ґрунтується на горизонтальних зв’язках, зростаючому попиті на
ІКТ, зростанні впливу медійних сервісів,
розширенні економічних, культурних,
політичних факторів, які формують інформаційну інфраструктуру суспільства. Поява термінів «віртуальні спільноти» (virtual communities, e-communities),
«віртуальні співтовариства», «мережеві
співтовариства», «нетократія» тощо віISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

дображає не тільки появу нових соціальних об’єднань, які вирішують особисті
завдання та задовольняють особисті
інтереси, а й вказує на факт переходу
більшості сфер життєдіяльності людини у новий стан у межах глобального
інформаційного середовища. Водночас
важливим аспектом є не тільки факт
розширення ІКТ-середовища, а й зміна
домінуючих факторів соціально-економічного управління, головним елементом якого стає інформація, технології її
оброблення, розповсюдження та сприйняття. Науково-технічна інформація
стала не лише однією із продуктивних
сил або однією із рис науково-технічної
революції, а й перетворилась на домінуючу продуктивну силу нової постіндустріальної епохи.
За даними звіту компанії Ericsson (телекомунікаційне обладнання) за 2015 рік [13],
до бездротового зв’язку вже підключено
понад 7 млрд засобів комунікації, а до
2021 року їх кількість зросте до 28 млрд
одиниць, з яких 15 млрд – це пристрої
«М2М» (машина з машиною), а 90%
мешканців планети будуть підключені до
мережі Інтернет. Ці дані не розкривають
усієї складності процесів, що відбуваються у сучасній архітектурі техносвіту (таке
завдання не поставлено), але вказують на
перспективи соціальних медіа, зокрема
мережевих структур, які опосередковано
або прямо впливають на сферу НТД.
З часу створення П. Сорокіним теорії
соціального життя (найпростіша модель
соціального явища (суспільства), взаємодії двох індивідів), Дж. Хомансом – теорії соціальної взаємодії (прагнення людей
до винагороди, вигоди, взаємного обміну) та запровадження у 1950-х роках Дж.
Барнсом терміна «соціальна мережа» [14]
проблемам соціальної взаємодії індивідів,
існуванню соціальних груп присвячено
багато робіт із широким полем структурних, економічних, екологічних, культурних, політичних аспектів. У сучасних дослідженнях Ф. Кавацци показано
еволюцію соціальних медіа [15], а також
зроблено висновок, що кожен із інформаційно-комунікаційних сервісів, чи то
у сфері публікацій (Publishing Word Press,
Blogger, LiveJournal, TypePad, Wikipedia),
контенту (Flickr, Pinterest, YouTube,
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Vimeo, MySpace, Instagram), обслуговування (Quora, Reddit, Facebook Groups,
BlackBerry Messenger, Skype), чи то спілкування (LinkedIn, Nextdoor, Notabli, Ello,
Qzone), показує як стійке і перспективне нарощування кількості споживачів у
глобальних масштабах, так і розширення
меж функціональних можливостей.
Такі висновки однаково вірні і щодо
сервісів, діяльність яких стосується сфери НТД. Найбільшим попитом у науковців користуються мережі відкритого,
напівзакритого або закритого типу, які
нараховують мільйони користувачів, зокрема вагомими міжнародними науковими мережами є Research Gate, Аcademia.
edu, Social Science Research Network
(SSRN), Nature.com, BioMedExperts,
NatureLoop, Epernicus.com, UniPHY,
Computer Science Student Network,
Connotea. Вітчизняний сегмент наукових соціальних мереж формують такі
сервіси як Ukrainian Scientists Worldwide
(Українські науковці у світі), Scientific
Social Community (Соціальна мережа науковців), Research Club, Асоціація користувачів Української науково-освітньої
мережі «УРАН». При цьому зі зрозумілих
причин кількість учасників вітчизняних
мереж є меншою (на інформацію мережі
“Scientific Social Community” у 2016 році
було підписано 1544 докторів наук, 9493
кандидати, 2648 наукових співробітників, 643 інженери, 7846 аспірантів, 4136
магістрів, понад 6500 студентів [16]), а
їх основні функціональні відмінності від
іноземних мереж полягають у суттєвому
відставанні рівня матеріально-технічного забезпечення, слабкій інтеграції у
міжнародне науково-інформаційне середовище (бази даних науково-технічної
інформації), низькому рівні використання учасниками іноземних мов, консервативності підходів у спілкуванні. Отже,
на тлі стрімкого розвитку іноземного сегменту відставання вітчизняного сегменту
є системним.
Разом із тим, спільна архітектура віртуальної мережевої комунікації надає науковцям такі функціональні можливості
як створення особистого профілю (вебсторінка, бібліографічна довідка, виклад
наукових досягнень, зберігання посилань, додавання цитат); створення груп,
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блогів; підвищення кваліфікації (он-лайн
навчання); пошукові можливості (пошук однодумців, співвиконавців досліджень, керівників, консультантів, вакансій); доступ до бібліотек із повноцінними
текстами (наукові статті, автореферати,
монографії, матеріали конференцій); доступ до власних інформаційних ресурсів;
підписка публікацій, рекомендацій до
матеріалів за тематикою; рецензування
(відгуки, рекомендації); рейтинги (персональні вебометричні індекси, цитування);
географічна візуалізація мережі авторів
(розташування на карті світу). Подібний
функціонал робить соціальні наукові мережі та інші ресурси наукової інформації
(віртуальні версії наукових журналів, наукометричні бази даних (Web of Science,
Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics,
PubMed)) не тільки частиною глобальної інформаційної системи, а й найбільш
важливим неформальним елементом та
передумовою наукового прогресу.
Дослідники мережевих структур у
більшості відзначають їх стрімкий розвиток та зростаючу роль у докорінній
зміні умов професійного спілкування,
створенні принципово нових засобів
особистого представлення. Зокрема,
згідно з окремими висновками, сутністю задуму, який стоїть за взаємодією у
наукових сервісах, є спроба знайти нові
форми вибудовування взаємодії вчених.
Координуючи спільне використання
інформації, ці сервіси забезпечують вирішальний функціональний перехід від
пасивного до активного її сприйняття.
Дослідники отримують нові можливості інформаційного обміну та самоорганізації, а організатори науки – нові
можливості пошуку наукових кадрів.
Наукові соціальні сервіси неминуче
видозмінюватимуть методи оцінювання діяльності дослідників, механізми
диференціації, інтеграції, перегрупування наукового співтовариства [17].
За прогнозними оцінками, одним із перспективних практичних напрямів у розвитку соціальних мереж також є організація віртуальних лабораторій генерації
та актуалізації знань, віртуальних центрів
експертизи проектів [18].
Подальше збільшення масштабів домінування у наукових, соціально-еко-
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номічних та інших сферах віртуального,
мережевого середовища, зникнення попередніх та перехід до нових форм інформаційного супроводу життєдіяльності індивіда тільки посилюватиме вплив
неформальних факторів, зокрема у сфері
НТД. Однак розвиваючи такі можливості
і фактично створюючи новий світ, науково-технічний прогрес водночас створює і
нові негативні ефекти. Зокрема, як фактор масового інформаційного впливу, мережеві сервіси, продукуючи надзвичайні
обсяги інформації, підвищують рівень вимог до споживачів щодо швидкості та якості її оброблення, вимагають постійного
оновлення користувачами своїх знань, які
необхідні для переходу на нові версії програмних продуктів. Такий тиск створює
передумови для виникнення психологічної залежності, накопичення втоми, втрати мотивації до ефективного аналітикосинтетичного перероблення інформації,
підвищення рівня суб’єктивізму, втрати
власних поглядів під тиском авторитетної
думки тощо. Таким чином, порушується
одна з головним умов ефективного функціонування в інформаційно-комунікаційній системі – синхронізація даних і
процесів, ліквідація відмінностей та забезпечення єдності у процесах. У контексті
вищезгаданого це стосується не технічної,
а особистої внутрішньої психологічної
синхронізації.
В окремих випадках дослідники зазначають, що зростаючі та дедалі більш
складні масиви інформації фізично не можуть бути сприйняті сучасною людиною у
повній мірі, а тому змушують її створювати велику кількість власних суб’єктивних
фільтрів, розумових конструктів з метою
полегшення сприйняття та впорядкування інформаційних потоків. Однак через
брак знань такі інструменти у більшості є
суб’єктивно спрощеними і такими, що не
відповідають реальності, що призводить
до появи нового рівня невідповідності
(дефіциту) знань людини про реальний
стан речей [19]. Отже, у процесі боротьби старого з новим, який покладено в
основу руху, розвитку і занепаду систем,
зміни цілих парадигм, склались передумови для перетворення індустріальної
епохи на нову епоху. Індустріалізм, концептуально проголосивши і встановивши
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у ХХ столітті переваги машинної індустрії
над іншими галузями, під тиском науково-технічного прогресу впевнено втрачає
позиції, перетворюючись на постіндустріалізм, який стає домінантою в окремих частинах світу.
Теоретичні підвалини процесу змін
соціально-технологічних парадигм закладені Й. Шумпетером, Г. Меншем,
Х. Фріменом, М. Туган-Барановським,
М. Кондратьєвим. Класичними є тези
про те, що, досягаючи межі економічного зростання, господарська система
набуває стану, коли взаємодія технічної
та економічної сфер започатковує утворення нової парадигми, яка революційно змінює виробничу систему. Старі
соціальні та інституційні механізми, що
пристосувалися до старої парадигми, не
в змозі бути адекватними новій структурі
інвестицій, ринковій поведінці, вони витискуються процесом дифузії нової техніко-економічної системи. Зміна парадигми зумовлює радикальну зміну типу
інженерного та управлінського мислення стосовно господарської практики [3].
Переосмислення концепції індустріалізму почалось водночас із його
впровадженням. Передбачаючи майбутнє
пануючої індустріальної епохи, із середини 1950-х років учені закладають наукові
основи теорії постіндустріального світу.
Поділивши історію на доіндустріальну,
індустріальну і постіндустріальну, зафіксувавши зростання частки сфери послуг
у зайнятості і виробництві та створивши
концепцію постіндустріального суспільства, Д. Белл стверджує, що найпростіша характеристика постіндустріального
суспільства полягає у тому, що більшість
робочої сили зайнята вже не в сільському господарстві або виробництві, а в галузі обслуговування, яка визначається
згідно із залишковим принципом – як
торгівля, фінанси, транспорт, охорона
здоров’я, відпочинок, науково-дослідницька робота, освіта та управління [20]. У
хвильовій концепції Е. Тоффлера основу Третьої (постіндустріальної) технологічної хвилі складає інформація, а про
її перспективи він каже: « <…> розрив
сімейних уз, коливання в економіці, параліч політичних систем, руйнування
наших цінностей – на все це справляє
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свій вплив Третя хвиля. Вона кидає виклик усім старим владним відносинам,
привілеям і прерогативам вимираючих
еліт нинішнього суспільства і створює
фон, на якому розгортатиметься основна боротьба за завтрашню владу <…> »,
або « <…> зміни, які принесе Третя хвиля
і які зазвичай розглядаються окремо, неможливо уявити в співвідношенні. Ми бачимо трансформацію нашої технологічної
системи і енергетичної бази у нову техносферу. Це відбувається тоді, коли ми створюємо розумне середовище, у такий спосіб революціонізуючи інфосферу. У свою
чергу, ці дві потужні течії призводять до
глибоких змін у структурі виробничої системи, змінюючи природу роботи <…> »,
або « <…> насамперед, як ми побачимо
надалі, цивілізація Третьої хвилі починає
стирати історично сформований розрив
між виробником і споживачем, породжуючи особливу економіку завтрашнього дня,
яка поєднує у собі обидва діючих фактори <…> » [21, с. 16]. Про інформаційну епоху та інформаціоналізм (концепція панування знання як основного джерела продуктивності, появи мережевої або «нової
економіки») М. Кастельс пише: «Оскільки
інформаціоналізм оснований на технології
знання та інформації, в інформаціональному способі розвитку наявний особливо
тісний зв’язок між культурою і продуктивними силами, між духом і матерією. Звідси
слідує, що ми маємо чекати на виникнення історично нових форм соціальної взаємодії, соціального контролю і соціальних
змін <…> інформаційно-технологічна
революція спровокувала виникнення інформаціоналізму як матеріальної основи
нового суспільства. При інформаціоналізмі виробництво благ, здійснення влади і
створення культурних кодів стали залежними від технологічних можливостей товариств із інформаційною технологією
як серцевиною цих можливостей <…>»
[22, с. 144].
Таким чином, постіндустріальне суспільство Д. Белла, третя технологічна
хвиля Е. Тоффлера, інформаційна епоха
М. Кастельса – це терміни, які описують нову парадигму як явище, яке не
тільки з’явилось у результаті розгортання чергової науково-технологічної революції та створило новий домінуючий
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товар (інформацію), але основу якої, на
принципову відмінність від попередньої
індустріальної епохи, складає віртуальна
частка (технології безконтактної інформаційної взаємодії, системи контролю та
управління, криптовалюта). Враховуючи
це, можна стверджувати, що основними
домінантами нової панівної виробничої
системи стають кібер-фізичні системи
(інтеграція обчислювальних ресурсів,
«штучного розуму» у фізичні процеси) та
креативність (здатність індивіда до творчого новаторства), а ядром нової, глобальної системи управління стає мережа.
Про те, що мережа проявляє владні
властивості, зауважують експерти з різних
сфер. В окремих роботах можна знайти
обґрунтування появи нового панівного
класу або нового типу організації суспільства, «нетократії». На думку авторів [19],
« <…> панування інтерактивності в якості головного атрибуту інформаційного
обміну призведе до повної зміни основ
встановленого порядку, або, кажучи науковою мовою, до зміни парадигми існування, що, в свою чергу, призведе до
зміни механізмів розподілу влади в суспільстві та переходу її від одного правлячого класу до нового, так само як свого часу влада перейшла від аристократії,
правлячого класу феодалізму, до нового
хазяїна світу, буржуазії, яка з’явилася
внаслідок встановлення індустріального способу виробництва <…>» [19, c. 3].
Подібні передбачення, як і всі прогнозні
оцінки, мають сприйматись критично,
проте факт того, що під тиском інформаційної революції формується нова суспільно-економічна система, має місце
бути. Враховуючи, що залежність людини
від нової системи є абсолютною, трансформація капіталістичної системи типу
ХХ століття у нову форму означає початок
нового типу відносин між суспільством і
наукою. І хоча попит на наукові відкриття
у суспільства існував завжди, роль науки
в індустріальному та новому інформаційному світі не можна порівняти, адже вже
сьогодні вона є головним системним елементом. Водночас, визнаючи домінування концепції постіндустріалізму та зростаючу роль особистості, потрібно визнавати
і зростання масштабів впливу людського
фактора. Тому висновки про руйнівну дію
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індивідуальних інтересів, а також про те,
що вихід із ситуації не можна знайти через
технічні рішення, а лише через розширення суспільної моралі, напевно набудуть
актуальності на новому етапі.
У якості загальних висновків зазначимо, що сьогодні на основі інтелектуалізації усієї інформаційно-комунікаційної системи відбуваються карколомні
цивілізаційні зміни у соціально-економічній, політичній, духовній сферах
життя суспільства. Значних змін зазнає
інституційна сфера. Принципові розбіжності між формальними і неформальними інститутами не зникають, однак у
міру розширення синергетичного ефекту
від запроваджених ІКТ та домінування
нової системи соціально-економічних
відносин, у якій інформація є головним компонентом, відбуваються суттєві
трансформації їх функціоналу. Формальні інститути, стикаючись із принципово
новими, не характерними для них умовами та вимогами, знижують рівень ефективності діяльності та втрачають частину
функцій, водночас як неформальні інститути їх розширюють.
Інформаційна епоха має більше спільного із системою неформальних інститутів
і значною мірою орієнтована на структуру та якість зв’язків у цій системі, а тому
неформальні інститути мають порівняно
кращі перспективи нарощування потенціалу. Жорстко структуровані, з централізованим управлінням, перевантажені
нормативно-правовими рамками, залежні
від людського фактора (корупція, бюрократія), формальні інститути складають
основу політичної, соціально-економічної
системи більшості країн. Однак в умовах
поширення концепції постіндустріалізму, нових форм управління та викликів їх
функціонал стає неконкурентоспроможним, а в окремих випадках деструктивним. Більшість сучасних характеристик
формальних інститутів за своєю сутністю
є відображенням доінформаційної епохи,
тому вони не відповідають умовам, складу,
структурі зв’язків нової системи, що діє у
режимі нон-стоп. Зокрема, надзвичайний
рівень адаптивності прийдешніх кіберфізичних систем вимагатиме адекватної
швидкості оброблення інформації та прийняття рішень офіційними інститутами.
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Однак обмеженість людських можливостей, зокрема в питанні нарощування
швидкості оброблення інформації та прийняття рішень, робитиме офіційні інститути ще більш вразливими, зменшуватиме їх
функціональний вплив, а в окремих випадках призводитиме до їх системної деградації. Вирішення таких проблем вбачається
у швидкому впровадженні формальними
інститутами новітніх ІКТ, зокрема машин
зі штучним інтелектом, однак на такі технології не можна покласти функцію виконавця дискреційних повноважень, і,
крім того, їх широке впровадження тільки розширить проблему суспільства щодо
його залежності від них.
Значну проблему для України складає асинхронність дій та зв’язків між
формальними та неформальними інститутами, які відповідають за підтримку
сфери НТД. Стан науково-технічного
потенціалу, інноваційної інфраструктури та наукомістких галузей економіки
країни доводить, що ефективного співробітництва між формальними і неформальними інститутами у цьому напрямку
задля оптимального проведення ефективної державної політики у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності
до сьогодні так і не відбулось. Незважаючи на повне наукове обґрунтування
важливості науки для країни та її економіки, доведення того факту, що найбільш
рентабельним продуктом нового часу
стає інтелектуальний продукт, а значна
частка ВВП створюється у науково-технологічній сфері, в Україні ці проблеми
залишаються відкритими. Виключно у
компетенції формальних інститутів залишається проблема відсутності такої, що
практично виконується, стратегії науково-технічного та інноваційного розвитку
економіки країни, разом із відсутніми
умовами для сприйняття ринком результатів НТД та економічними стимулами
до технологічного переоснащення промислових виробництв.
Негативним фактором є відсутність
окремої профільної установи яка б відповідала за науково-технологічний та
інноваційний розвиток країни, а серед
галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Україні, відсутність галузі,
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яка займається проблемами управління
науково-технічним прогресом.
Разом із тим, розгортання системи
виробничих стосунків із домінуючою
часткою знань у рази збільшує важливість неформальних відносин, а тому
помилковою є недооцінка ролі неформальних інститутів у життєдіяльності
вітчизняної сфери НТД. Незважаючи на
відсутність потужної і складної структури та підтримки з боку держави, неформальні інститути, проявляючи під
впливом негативних факторів окремі
недоліки, виявляють більшу дієздатність
там, де формальні виявляють зволікання
або бездіяльність. Військові дії на окремих територіях України довели ефективність саме неформальних інститутів у вирішенні критичних проблем.
Таким чином, для формальних інститутів, зокрема тих, що відповідають за
сферу НТД, важливим завданням є спри-

яння діяльності існуючих неформальних
інститутів, які утворюють можливості
для ефективного функціонування економіки в інформаційну епоху. Компенсуючи недоліки формальних інститутів,
вони впевнено виконують роль системного компонента постіндустріального
суспільства, а формуючись за принципами спільних інтересів та особистих
зв’язків, прискорюють процес соціалізації науки і техніки. Складною проблемою
залишається процес суспільного переосмислення існуючих реалій, які стрімко
змінюються під дією інформаційного
фактора, усвідомлення того, що багато
проблем розвитку країни не мають технічного вирішення, оскільки знаходяться у психологічній площині людини з її
руйнівними, приватними інтересами, що
позитивні зміни можливі лише за умови
позитивних змін в особистій та суспільній свідомості.
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Институциональный фактор в научно-технологической сфере:
состояние и перспективы в условиях глобальных изменений
В статье представлены результаты исследования сущности и роли формальных и неформальных институтов в процессе формирования условий развития сферы научно-технической деятельности (НТД) в Украине. Рассмотрены проблемы, связанные с влиянием глобального научно-технологического фактора на процесс функционирования формальных и неформальных институтов в сфере НТД,
их последующими трансформациями и будущими перспективами. В рамках исследования выполнен
обзор эволюции формальных и неформальных институтов в обществе; обосновано, что сфера НТД
является зависимой от институционально-организационных предпосылок, которые создаются формальными и неформальными институтами; проанализированы функции формальных институтов,
которые влияют на функционирование сферы НТД в мире и в Украине; определены основные ограничения и проблемы функционирования формальных институтов в сфере НТД в Украине; показаны преимущества неформальных институтов, способы их влияния на сферу НТД; охарактеризован такой
вид неформальных институтов в сфере НТД как социальная сеть ученых, ее позитивные (расширение возможностей для ученых) и негативные эффекты в контексте сферы НТД.
Ключевые слова: сфера научно-технической деятельности, формальные институты, неформальные институты, информационно-коммуникационные технологии, сеть, сервис, информационализм, постиндустриальное общество.
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Теоретико-методическое обеспечение
анализа содержательности
законодательных актов в сфере
научно-технологической деятельности
В статье обосновано теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности с
использованием методов статистики, квантитативной лингвистики и юридической
техники. Проведенный сравнительный анализ текстов законодательных актов в
сфере научно-технологической деятельности 17 стран, представляющих все правовые
системы современности, выявил не только совокупность аналитических характеристик
законодательных текстов (a-индекс, коэффициент вариации a-индекса, стилевая и
тематическая однородность), но и адекватность применения выбранного для исследования
методического инструментария. Результатами исследования являются классификация
признаков тематической неоднородности, оценка их влияния на содержательность
законодательного текста, а также схема методики науковедческого анализа
законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности.
Ключевые слова: государственная научно-технологическая политика, законодательный акт, структурная единица законодательного текста, стилевая и тематическая
однородность текста, а-индекс.

Нацеленность на получение эффективного конечного результата является
основным принципом формирования
законодательной базы в сфере научнотехнологической деятельности технологически развитых стран. На основе законодательных актов, создающих условия
для проведения исследований и разработок, в дальнейшем формируются государственные (национальные) стратегии
и программы (планы) научно-технологического и инновационного развития [1,
с. 13]. Эти нормативные и нормативноправовые документы стимулируют дальнейшее развитие национальных систем
законодательства в сфере науки, и, наряду с законодательными актами, выступают инструментами государственной научно-технологической политики.
Таким образом, законодательство
одновременно является и причиной, и
следствием государственной научно-тех-

нологической политики, а в науковедении – предметом для исследований.
Поскольку законодательство является предметом науковедческих исследований, тогда объектом выступает его
содержательная часть, которая отображается в текстах законодательных и других нормативно-правовых актов. Текст
законодательного акта выступает также
объектом исследований в правоведении
(юридические аспекты), междисциплинарных научных направлений правоведения и лингвистики – юридической
лингвистики (юрислингвистики), лингвистики и математики (квантитативной
лингвистики) В этих научных дисциплинах выработаны свои теоретико-методические подходы к исследованию текстов
нормативно-правовых актов и определены основные методики, в зависимости от
поставленных научных задач [2; 3].
Актуальной проблемой науковедческого анализа законодательных актов яв-
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ
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ляется определение релевантности целей
государственной
научно-технологической политики и механизмов ее реализации. Относительно законодательных
актов как инструментов формирования
и реализации государственной научнотехнологической политики актуальным
вопросом становится определение адекватной содержательности нормативноправового акта целям законодательного
обеспечения такой политики. Определение содержательности нормативно-правовых актов в основном осуществляется
путем экспертных оценок, что поднимает
научную проблему объективизации экспертных оценок. Бурное развитие информационных технологий и лингвостатистических методов исследований текстов
создает технические возможности для автоматизированной обработки тестов.
Актуальным науковедческим заданием
становится апробация современного методического инструментария, созданного
в области квантитативной лингвистики
(лингвостатистики, математической и
компьютерной лингвистике), для определения адекватности целей и содержания
государственной научно-технологической
политике путем исследования содержательности текстов законодательных актов.
Анализ последних исследований и публикаций. Количество методов, которые
могут быть использованы для исследования текстов, бесконечно, а их использование зависит от цели исследования.
Анализ последних результатов междисциплинарных исследований информативных свойств текста, проведенных иностранными и отечественными учеными
в юридической лингвистике и квантитативной лингвистике, позволяет выделить
определенные закономерности, присущие текстам на естественном языке.
К основным естественным закономерностям текста относятся локальная и глобальная тематическая связность, единство
стиля и жанра, структура изложения [4].
Выявленные текстовые закономерности
вполне сочетаются с принципами составления законодательных актов [5, с. 235].
Одной из проблем квантитативной
лингвистики в исследовании структуры
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текста является проблема его однородности
не только в отношении тематической, но
стилевой однородности [6, с. 55; 7, с. 183].
Однородность текста выступает базовым
условием при решении научных задач
противодействию плагиата [8; 9], а также
извлечения ключевых слов, составляющих центральную тему любого текстового
документа [10; 11, с. 32]. Было выявлено,
что тематическая и стилевая однородность
текста свойственна только завершенным
литературным произведениям, а не информационным сообщениям [12].
Определение статистических мер трех
основных характеристик текста – стилевой
и тематической однородности и перечня
ключевых слов – является нетривиальным
заданием, которое не было решено однозначно до этого времени. Как отмечается
в работах чешской школы квантитативной
лингвистики, ни один из известных методов извлечения ключевых слов из текста не
может считаться универсальным и надежным с точки зрения адекватности полученных результатов [13].
Наиболее статистически обоснованным представляется разработанный в
рамках концепции тематической концентрации метод выделения ключевых слов тематической области текста [14; 15].
Как было показано в работе [16], в
качестве статистической меры стилевой
аналитичности текстов законодательных актов выступает а-индекс. Этот же
индикатор можно рассматривать в качестве статистической меры стилевой
однородности текста, которая присуща
законодательному стилю языка [17; 18].
Определение тематической однородности текста предполагает обязательным
условие однородности его тематической
структуры [19], следовательно, свойства тематической однородности текста
распространяются и на его структурные
единицы.
Целью исследования является разработка теоретико-методического обеспечения анализа содержательности законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности в контексте
науковедческого исследования государственной научно-технологической политики.
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Результаты исследования. Спецификой науковедческого подхода к исследованиям законодательных актов являются
задачи по выделению из текстов смысловых понятий, которые представляют цели
государственной научно-технологической
политики и механизмы ее реализации, а
также определения их логико-семантической взаимосвязи. Такая постановка задачи вполне коррелирует с юридическими
правилами составления законодательного
текста, а именно с требованиями к структурированию текста, логичной последовательности его структурных единиц, установлению логико-причинной связи между
содержательностью текста и целями законодательного акта [20, с. 10].
Для реализации поставленной цели
настоящего исследования были выбраны
18 законодательных актов в сфере науки из 16 стран мира и Украины (табл. 1).
Критериями такой выборки законодательных актов стран стали:
1) принадлежность страны к одной из
правовых систем современности: романогерманской, англо-американской, скандинавской, мусульманской, социалистической, а также смешанной [21, с. 7];
2) возможность сравнения близких
по историческому развитию и классификации («евразийская группа») правовых
систем государств (Украина, Россия, Беларусь, Молдова);

3) возможность сравнения двух текстов национальных законодательных актов в сфере науки, являющихся разными
по тематике (Польша);
4) наличие текста законодательного акта на веб-страницах национальных
органов власти на английском, русском
или украинском языках, в том числе неофициальных версий.
Согласно
положениям
теории
квантитативной лингвистики каждый
законодательный акт имеет особенную лексико-семантическую структуру
текста, а его текст является целостным,
тематически однородным и завершенным. Сравнительный анализ текстов
законодательных актов в контексте
квантитативной лингвистики можно
проводить, если хотя бы по одному из
статистических параметров тексты являются однородными. В качестве такого статистического параметра была
выбрана константа рангово-частотного распределения слов в тексте, a-индекс. Этот статистический параметр
был введен для исследований в наукометрии и библиометрии Хорхе Хиршем
(Hirsch) [23] и адаптирован для решения задач рангово-частотных распределений в тексте методами квантитативной лингвистики Иоаном Попеску
(I. Popescu) и Габриелем Альтманном
(G. Altmann) [24]:
,

где a – константа рангово-частотного распределения слов/словоформ;
N – длина текста (общее количество
слов); h – особенная точка рангово-

частотного распределения слов, которая аналитически определяется в
соответствии с формулой Попеску и
Альтманна [25]:

где r – ранг слова в порядке убывания частоты употребления; f r – частота слова, которая соответствует
рангу r; f 1, f 2 – частоты ближайших

по употреблению слов, соответствующие последовательным рангам:
r 1, r 2 = r 1+1, при соблюдении условий:
f 1>r 1 и f 2<r 2.
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Таблица 1

Законодательные акты в сфере науки
№
текста

Название законодательного акта
(язык оригинала)

Государство

Правовая система

1
1.
2.

2
Act on Research Institutes (2010), version 2012
Act on the Principles of Financing
Science (2010), version 2012

3
Польша

3.

Organisation of Research and Development
Act (1997), version 2015

Эстония

- .. -

4.

The Science and Technology Basic
Law (1995)

Япония

- .. -

5.

Закон «О научной деятельности» (1996),
версия 2012

Беларусь

6.

Кодекс о науке и инновациях (2004),
версия 2015

Молдова

- .. -

7.

Закон «О науке и государственной научно-технической политике» (1996), первая
редакция

Российская
Федерация

- .. -

8.

Закон «Про наукову і науково-технічну
діяльність» (2015)

Украина

- .. -

9.

USCODE-2011-title15-chap14A-sec638.
Research and development

США

Англо-американская
(американская)

10.

Science and Technology Act (1987)

Ирландия

Англо-американская
(английская)

11.

Research, Science, and Technology Act 2010

Новая
Зеландия

- .. -

12.
13.

Universities Act (2010)
Establishing a Free Zone for Qatar Science
and Technology Park (QSTP) (2005)

Финляндия
Катар

Скандинавская
Мусульманская

14.
15.

Law on Science and Technology (2000)
Law of the People’s Republic of China on
Progress of Science and Technology (1993)

Вьетнам
Китай

Социалистическая
Смешанная
(социалистическая и
романо-германская)

16.

The Science, Technology and Innovation
Act (2013)

Кения

Смешанная
(английская и мусульманская)

17.

Fundamental Science and Technology
Act (1999), version 2011

Тайвань

Смешанная
(романо-германская
и англо-американская)

18.

The Encouragement of Industrial Research
and Development Law (1986), version 2005

Израиль

Смешанная
(романо-германская
и английская)

4
Романо-германская

Романо-германская
(«евразийская»)

Источник: [22]
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Проведем обработку текстов законодательных актов, представленных
в табл. 1, методами квантитативной
лингвистики с целью получения их
статистического (N) аналитического

(a-индекс) параметров. Полученные
результаты для каждого из 18 текстов
представим в табл. 2 в порядке возрастания показателя аналитичности текстов.
Таблица 2

Статистический и аналитический параметры текстов
законодательных актов
a-индекс
№ текста*
N
a-индекс
№ текста
N
10,34
Текст 06
19711
6,53
Текст 13
2115
8,57
Текст 05
2624
6,49
Текст 09
15576
8,21
Текст 01
6901
6,48
Текст 02
10199
8,02
Текст 07
4619
5,92
Текст 03
10436
7,75
Текст 12
14006
5,65
Текст 18
9655
7,23
Текст 14
7555
5,25
Текст 04
1576
7,19
Текст 08
24200
5,24
Текст 10
3235
7,03
Текст 15
3176
5,16
Текст 11
5084
6,83
Текст 16
7894
5,05
Текст 17
2021
Источник: авторский расчет по данным [22]
* номер текста законодательного акта в соответствии с данными столбика 1 табл. 1

Согласно данным табл. 2 наиболее
синтетическими характеристиками текстов обладают законодательные акты
на русском языке: Республики Молдова (10,34), Республики Беларусь (8,57)
и Российской Федерации (8,02), что не
противоречит известному среднему значению a-индекса для текстов на этом
языке [24]. В свою очередь, показатель
аналитичности текста украинского законодательного акта (7,19) близок к среднему значению a-индекса для текстов на
английском языке. Тексты 01 и 02 (законы Польши) имеют различную степень
аналитичности, что может быть связано
с разным авторским стилем перевода их
текстов на английский язык. Наиболее
аналитическими по своей логико-семантической структуре являются английские
тексты законов Тайваня (5,05) и Новой
Зеландии (5,16).
Как было показано в работе [18], aиндекс может использоваться также в
качестве индикатора стилевой аналитичности (аналитичности функционального
стиля языка). При таком подходе коэффициент вариации a-индекса текстов
как выборки статистических единиц ха-
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рактеризует степень стилевой однородности такой выборки и, следовательно,
является индикатором стилевой однородности текста.
Условиям текстовой целостности,
смысловой завершенности соответствуют
и крупные структурные единицы законодательных актов (разделы, главы, части),
а также, по отдельности, преамбула, приложения и дополнения. Согласно правилам юридической техники выделение
крупных структурных единиц законодательного акта как отдельных, логически
и семантически связанных элементов его
структуры предусматривает цельное, правовое регулирование определенной группы (групп) родственных общественных
отношений [5, с. 238; 20, с. 10].
Это означает, что крупные и другие
структурные единицы законодательного
акта могут быть представлены как статистически однородные единицы текста, имеющие самостоятельное правовое
предназначение (содержательную цель),
и к ним может быть применен комбинированный подход (квантитативной лингвистики и статистики) для определения
их стилевой однородности.
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Для определения стилевой однородности текстов выбранных законодательных актов осуществляем их структурирование в соответствии с их нормативным
делением. Из представленных текстов
18 законодательных актов только Тексты
09 и 17 (законы США и Тайваня) функционально не предусматривали разделения на крупные структурные единицы. Структурирование этих текстов на
мелкие структурные единицы, такие как
статья/секция/подсекция, может привести к возникновению научной проблемы статистической несопоставимости
коротких по длине текстов [15]. Следует
отметить, что Текст 09 из-за его длины в
15576 слов превышает допустимую длину

для текстов, обладающих стилевой однородностью (до 10000 слов), поэтому считается неоднородным по стилю [26].
Из остальных 16 текстов к структурным единицам семи относилась преамбула, трех – приложения или дополнения. Количество остальных крупных
структурных единиц (разделов, глав)
основного текста законодательных актов
было различно и соответствовало законодательно прописанным целям таких
нормативно-правовых актов.
Проведем исследование стилевой однородности структуры текстов выбранных законодательных актов как совокупностей структурных единиц, результаты
которых представим в табл. 3.

Таблица 3
Стилевая однородность структуры текстов законодательных актов
№ текста

Преамбула
Приложения/
(да/нет)
дополнения
1
2
3
Текст 07
да
Текст 06
да
Текст 14
да
Текст 13
да
Текст 16
да
да
Текст 18
Текст 12
Текст 11
да
Текст 02
Текст 01
Текст 04
Текст 05
да
Текст 10
да
Текст 03
Текст 08
да
Текст 15
Источник: авторский расчет по данным [22]

Значения коэффициентов вариации
для совокупности показателей стилевой
однородности структурных единиц выборки законодательных актов (табл. 3)
не превышают верхнего порога для статистически малых выборок (≤33%) [27,
с. 121]. Исходя из этого «классического»
порогового значения коэффициента ваISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

Количество
структурных единиц
4
6
21
12
8
15
8
11
5
5
5
5
5
5
5
7
10

Коэффициент
вариации
5
30,3%
27,0%
22,9%
20,8%
19,1%
17,0%
16,3%
16,2%
15,1%
15,0%
14,5%
14,2%
13,1%
13,0%
10,8%
10,5%

риации тексты всех 16 законодательных
актов могут считаться однородными по
стилю. Наименьшей стилевой однородностью обладают Тексты 07, 06 (законы
России и Молдовы), наибольшей – Тексты 08 и 15 (законы Украины и Китая).
Отметим также одинаковость значений
показателей стилевой однородности
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для текстов польских законов (15,0% и
15,1%), что может свидетельствовать о
нормативности стиля национального законодательства в сфере научно-технологической деятельности.
Статистическая концентрация значений коэффициента вариации a-индекса в диапазоне между 10 и 20% актуализирует задачу уточнения верхнего
порогового значения этого коэффициента. О необходимости выделения такой задачи для дальнейших исследований свидетельствует как полученное
значение коэффициента вариации для
мелких структурных единиц Текста 09
(24,3%), теоретически обладающего
стилевой неоднородностью, так и известное из теории и практики расчетов
уровня рисков для инвестиций пороговое значение этого коэффициента
10% [28, с. 102].
Сравнительный анализ показателей
стилевой однородности структурных
единиц текстов показал, что в каждом

из законодательных актов имеются
структурные единицы, значения a-индексов которых превышают диапазон
среднеквадратичного отклонения этого аналитического показателя текста
(пример 1).
Пример 1. Приведем графическое отображение значений a-индексов структурных единиц законодательных актов (Тексты 07 и 08) в
диапазоне среднеквадратичного отклонения
показателя стилевой однородности текста
(рис.1а, 1б).
Как видно из графиков (рис. 1а, 1б), имеются несколько структурных единиц текстов,
у которых значения a-индекса превышают
их среднеквадратичные отклонения [Amin;
Amax]. Таким образом, стилевая неоднородность является проявлением внутренней
(структурной) несогласованности правового
документа, что сказывается на правовом качестве его текста [5, с. 123]. Наличие стилевой неоднородности законодательного текста
должно приводить к необходимости внесений
изменений и дополнений к нему.

Рис.1а. Распределение по a-индексу структурных единиц Текста 07
Источник: авторский расчет по данным [22]

При принятом статистическом предположении об общей стилевой однородности
текстов 16 выбранных законодательных актов, отдельные структурные единицы этих
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текстов, чьи аналитические параметры выходят за пределы своего среднеквадратичного отклонения, считаются нетипичными
по стилевой однородности текстов (табл. 4).
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Рис.1б. Распределение структурных единиц Текста 08 по a-индексу
Источник: авторский расчет по данным [22]

Таблица 4

Нетипичные по стилевой однородности текстов
структурные единицы законодательных актов
№ текста

Всего
единиц

1

Нетипичные

2

№№
текста

Всего
единиц

Нетипичные

3

1

Текст 06

21

I-I, I-III, II-IV, II-VII-I, IIVII-II

Текст 07

6

Preamble, V

Текст 16

15

Preamble, I, II, V, X, Sch4

Текст 11

5

Sch2

Текст 14

12

I, V

Текст 02

5

III, IV, V

Текст 12

11

VI, VII, IX, X

Текст 01

5

I

Текст 15

10

I, X

Текст 04

5

I, V

Текст 13

8

III

Текст 05

5

Preamble, IV

Текст 18

8

I

Текст 10

5

I, III

Текст 03

5

II, IV

Текст 08 7
I, IV
Источник: авторский расчет по данным [22]

Как свидетельствуют данные табл. 4,
к нетипичным по стилевой однородности
текста структурным единицам законодательных текстов в большинстве случаев
(20 из 38) относятся такие как преамбула,
первый раздел (терминология), заключительные и переходные положения, дополнения и приложения. Как известно,
стилистика написания текста таких струкISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2
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турных единиц законодательного акта
действительно может отличаться от стилистики текста в основной части законодательных актов [5, с. 232, 239, 248; 20, с. 9].
Исходя из этого вопрос о причинах нетипичной стилевой однородности других
структурных единиц основной части законодательных актов (выделены в таблице курсивом и жирным шрифтом) остает-
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ся открытым. Для установления факта их
стилевой неоднородности и оценки влияния на содержательность законодательного акта необходимо провести дополнительные исследования.
Одной из важных характеристик естественных текстов является глобальная тематическая связность текстов.
Тематическая связность (однородность)
текстов подразумевает преобладание в
них одной основной темы и нескольких
второстепенных [4]. Это означает, что
структурирование законодательного акта
на отдельные крупные единицы свидетельствует о существовании нескольких
предметных областей, которые составляют основную тему документа.
Согласно положениям теории квантитативной лингвистики, сущность основной темы текста раскрывают ключевые слова, которые представляют его
семантическое ядро. В то же время, исследование тематической структуры текста
является целесообразным только в случае его тематической однородности [19].
Тематическая однородность текста изучается методами, пришедшими из лингвистики текста [6], в том числе методами квантитативной лингвистики [14].
Проведем исследования выборки
текстов законодательных актов, представленных в табл. 3, на тематическую
однородность их структуры. Отметим,
что основную роль в оценивании тематической однородности текстов играют
ключевые слова.
Исходя из того, что структурные
единицы являются органическими составляющими законодательного текста как цельного документа, ключевые
слова тематической области текста этих
структурных единиц, как правило, входят и в тематическую область текста законодательного акта в целом. Используемый в настоящем исследовании метод
выделения ключевых слов области первичной тематической концентрации является математически обоснованным,
статистически определенным и приближен к пониманию сущности ключевых
слов в качестве семантических единиц
содержательности текста [15]. Для удоб-
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ства дальнейшего анализа обозначим
терминами ключевые слова тематической области текста структурной единицы, а дескрипторами – ключевые слова
тематической области общего текста
[29, с. 62].
Применяя концепцию тематической
концентрации для выделения ключевых слов первичной тематической области текста, определим соответствующие
термины/дескрипторы для структурных
единиц и законодательного акта. Также проведем сопоставление терминов
структурных единиц с дескрипторами
законодательного акта. Процедуру сопоставления терминов и дескрипторов рассмотрим в примере 2.
Пример 2. Перечень выделенных ключевых слов первичной тематической области
(терминов/дескрипторов) Текста 05 (закон
Беларуси) представим на рис. 2.
Как свидетельствуют данные рис. 2,
термины всех структурных единиц Текста 05
представлены в списке дескрипторов. Одновременно, среди дескрипторов имеются
такие понятия как Статья, наука, которые
проявились в результате накопления текста.
Причиной появления дескриптора Статья
является преобладание коротких законодательных текстов. Одновременно, появление
дескриптора наука связано с необходимостью его законодательного определения в
качестве терминологического понятия.

На основании результатов исследований по сопоставлению терминов
и дескрипторов из текстов 16 законодательных актов можно сделать вывод
о том, что структура законодательных
текстов не всегда является тематически
однородной. В качестве проявления тематической неоднородности текста законодательного акта можно выделить
следующие признаки:
1) в первичной тематической области структурных единиц текста отсутствуют термины (тематическая нейтральность текста) [15];
2) ни один из терминов текста не сопоставим с перечнем дескрипторов (тематическая неоднородность структуры
текста);
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Рис. 2. Сопоставление терминов и дескрипторов Текста 05.
Источник: авторский расчет по данным [22]

3) часть терминов текста не сопоставима с перечнем дескрипторов (тематическая неоднородность терминов);
4) часть дескрипторов не являются
терминами структурных единиц текста
(тематическая неоднородность дескрипторов).
Необходимо отметить, что третий
признак является наиболее распространенным случаем проявления тематической неоднородности текста. Однако этот
признак не является определяющим для
определения тематической неоднородности текста исходя из «взаимодействия
и переплетения тем и подтем сложного
сюжетного объекта», которым является
структурная единица законодательного акта [6, с. 82]. Поэтому будем считать
этот признак объективным проявлением
свойств текста законодательного акта.
Исходя из предложенной классификации тематической неоднородности
сформируем результаты исследований
тематической однородности текстов выбранных однородных по стилю законодательных актов (табл. 5).
Анализ данных табл. 5 свидетельствует о том, что тексты всех однородных
по стилю законодательных актов имеют
ISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

признаки тематической неоднородности. Преобладание признака неоднородности дескрипторов (в 13 из 16 случаев)
означает, что второстепенные темы превалируют над основными темами структурных единиц. Подобный вид тематической однородности может выступать
причиной несовершенства правовых институтов и, соответственно, проявляться в неполном раскрытии механизмов
реализации государственной научнотехнологической политики. Ключевым
фактором в осознании признака неоднородности дескрипторов является толкование ключевых слов (дескрипторов) в
общей тематике текста законодательного
акта.
Следующим по частоте проявления
является признак тематической неоднородности структуры текста, когда
основная тема структурной единицы
не является преобладающей для всего
законодательного акта. На примере 3
рассмотрим один из наиболее распространенных вариантов возникновения
такого признака тематической неоднородности, который свойственен тексту
законодательного акта после внесения в
него дополнений/изменений.
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Таблица 5

Тематическая неоднородность текстов законодательных актов
(по признакам 1, 2, 4)
№ текста
1
Текст 06
Текст 16
Текст 14
Текст 12
Текст 15
Текст 13
Текст 18
Текст 08

нейтральность
текста (1)
2
IX
IX, X
Preamble
-

неоднородность
структуры (2)
3
II-VII-I
IX
II, VI
-

Текст 07
Текст 11
Текст 02
V
Текст 01
Текст 04
IV
Текст 05
Текст 10
Preamble
Текст 03
Источник: авторский расчет по данным [22]
Пример 3. Признак тематической
неоднородности структурной единицы

неоднородность дескрипторов (4)
4
person, Cabinet
Government, level, provision
Act, concerning, Provision, person
activity, Board
Section, Head, development, party
навчальний, організація, право, законодавство, виконавчий, рік
порядок, результат
Section, person
funding
activity, science
promotion, necessary, Article
Статья, наука
Paragraph, procedure
II-VII-I Текста 06 (кодекс Молдовы) из
табл. 5:

...
Глава VII
ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ НАУКИ
И ИННОВАЦИЙ
[Глава VII ч. (1) утратила силу ЗП114 от 03.07.14, МО282-289/26.09.14 ст. 600]
[Глава VII ч. (1) изменена ЗП33 от 06.03.2012, MO99-102/25.05.2012 ст. 330]
[Глава VII ч. (1) изменена ЗП238-XVI от 13.11.08, МО215-217/05.12.08 ст. 685]
...
Ключевыми словами структурной единицы II-VII-I Текста 06 являются: Глава,
часть. Эти термины не входят в состав
дескрипторов текста и, следовательно, не
определяют основную тему законодательного акта. Таким образом, структурная
единица, обладающая признаком тематической неоднородности структуры текста,
нарушает тематическую целостность законодательного текста. В случае же законодательного проектирования такая структурная единица нуждается в редакционной
или технической доработке текста.
Еще одним признаком является тематическая нейтральность текста структурной единицы, что свидетельствует об
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отсутствии основной темы, т. е. о текстовой бессодержательности. Признаки
тематической нейтральности текста и неоднородности структуры являются существенными для понимания тематической
неоднородности структуры законодательного акта. В свою очередь, неоднородность
дескрипторов позволяет выявлять латентные подтемы (второстепенные темы) законодательного акта, на которые следовало
бы обратить внимание, если готовятся изменения в законодательный акт.
Сравнительный анализ данных табл. 4
(столбец 3) и табл. 5 (столбцы 2, 3) показывает, что между стилевой и тематической
однородностью выделенных структурных
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единиц не существует прямой статистической взаимосвязи. Этим фактом подтверждается первоначальная обоснованность
разделения аналитических подходов к исследованию стилевой и тематической однородности структуры законодательного акта.
Таким образом, использование стилевой и тематической однородности
структурных единиц для определения их
содержательности, а также адекватности
основной теме законодательного акта
позволяет считать их аналитическими
характеристиками завершенности, цельности и логико-семантической связности
законодательного текста в сфере научнотехнологической деятельности для всех
правовых систем современности.
Исходя из полученных результатов
исследований, методику науковедческого
анализа законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности можно представить в виде следующих этапов:
1. Выбор законодательного акта или
его проекта.
2. Изучение структуры законодательного акта или его проекта на предмет
структурирования.
3. Исследование стилевой и тематической однородности структурных единиц
законодательного акта или его проекта,
выделение терминов и дескрипторов.
4. Науковедческие выводы относительно содержательности отдельных
структурных единиц и тематической взаимосвязи с основной темой законодательного акта.
5. Предложения относительно внесения изменений/дополнений в текст законодательного акта или его проекта для
гармонизации стилевой и тематической
однородности его структуры.
Выводы и направления дальнейших исследований. В ходе проведенных исследований было обосновано теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности
законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности с использованием методов статистики, квантитативной
1.

Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / За ред.
Г. Авігдора, Ю. Капіци. – К. : Фенікс,
2011. – 704 с.
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лингвистики и юридической техники.
Проведенный сравнительный анализ
текстов законодательных актов в сфере
научно-технологической деятельности
17 стран, представляющих все правовые
системы современности, выявил не только общность аналитических характеристик законодательных текстов (a-индекс,
коэффициент вариации a-индекса, стилевая и тематическая однородность), но
и адекватность применения выбранных
для исследований методических инструментов. Было определено, что коэффициент вариации показателя a-индекса
текста для статистической совокупности
структурных единиц законодательного
акта является индикатором его стилевой
однородности. Существующая неоднозначность верхнего порогового значения
коэффициента вариации для законодательных текстов актуализирует необходимость проведения дополнительных
исследований коротких законодательных текстов (статьи, секции/подсекции),
в том числе для определения их минимальной длины.
В ходе исследований однородных по
стилю текстов законодательных актов в
рамках методических положений концепции тематической концентрации были
классифицированы признаки тематической неоднородности, а также оценивалось их влияние на содержательность законодательного текста.
По результатам проведенных исследований была разработана схема методики
науковедческого анализа законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности.
В дальнейшем планируется проведение науковедческих исследований на
предмет содержательного выделения законодательно определенных целей государственной научно-технологической
политики и механизмов (направлений) ее
реализации, а также изучения возможности выявления статистической взаимосвязи между ними.
2.

Артикуца Н. Законодавчий текст
як предмет лінгвістичної експертизи / Н. Артикуца // Визначальні тенденції генезису державності і права :
зб. наук. праць. – 2007. – 732 с. – С. 48–51.
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
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Ланде Д. В. Графи горизонтальної видимості як засіб витягу інформаційно-значущих слів із законодавчих актів / Д. В. Ланде, А. О. Снарський //
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С. 58–72.
Кашанина Т. В. Юридическая техника :
учебник / Т. В. Кашанина. – [2-е изд.,
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2011. – 496 с.
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С. Г. Бублик

Наукознавчий підхід до аналізу змістовності законодавчих актів
у сфері науково-технологічної діяльності
У статті обґрунтовано теоретико-методичне забезпечення аналізу змістовності законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності з використанням методів статистики,
квантитативної лінгвістики та юридичної техніки. Проведений порівняльний аналіз текстів законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності 17 країн, які презентують усі правові
системи сучасності, виявив не лише сукупність аналітичних характеристик законодавчих текстів (а-індекс, коефіцієнт варіації а-індексу, стильова та тематична однорідність), а й адекватність застосування обраного для дослідження методичного інструментарію. Результатами
дослідження є класифікація ознак тематичної неоднорідності, оцінка їх впливу на змістовність
законодавчого тексту, а також схема методики наукознавчого аналізу законодавчих актів у сфері
науково-технологічної діяльності.
Ключові слова: державна науково-технологічна політика, законодавчий акт, структурна
одиниця законодавчого тексту, стильова й тематична однорідність тексту, а-індекс.
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А. С. Попович, Е. П. Кострица

Эволюция возрастной структуры
научных кадров Украины,
России и Беларуси после 2000 года
Проведен сравнительный анализ перестройки возрастной структуры научных кадров
Украины, России и Беларуси, который подтверждает как наличие общих для трех
стран проблем, таких как уход из науки значительной части высококвалифицированных
исследователей в возрасте 40–49 лет, так и определенных различий в эффективности
кадровой политики государства и органов управления наукой, по-разному влияющих на
приток молодежи в науку. Продемонстрировано, что во всех трех странах кадровая
структура научной системы не является препятствием для ускоренного развития
научного потенциала и сохраняет свою жизнеспособность как в плане воспроизводства
исследователей, так и с точки зрения наличия в ней значительного количества ученых
производительного возраста.
Ключевые слова: возрастная структура научных кадров, доктора наук, кандидаты
наук, исследователи, возрастная группа.

Постановка проблемы. Вопрос о влиянии возрастной структуры кадров на
эффективность работы научно-исследовательских коллективов поднимался многими науковедами (см., например, [1–11]). В последние десятилетия
многие из них с тревогой отмечают увеличение доли ученых старшего возраста
в постсоциалистических странах [6; 7;
9; 10; 11]. В средствах массовой информации появились даже утверждения о
тотальном постарении ученых и, следовательно, нежизнеспособности науки в
этих странах. Основанием для подобного рода утверждений является возрастание удельного веса возрастной группы
«более 60 лет», которое порой трактуется как увеличение среднего возраста
исследователей. Но вопрос о том, являются ли эти показатели достаточно

адекватной характеристикой творческих
возможностей научных коллективов и
науки в целом, на наш взгляд, остается
весьма спорным. Особую актуальность
для постсоветских стран приобретает исследование возрастной структуры научных кадров с точки зрения обеспечения
жизнеспособности научного потенциала
страны, которая определяется наличием
в нем достаточно весомой доли ученых
наиболее продуктивного возраста и достаточными возможностями воспроизводства высококвалифицированных исследователей. Этим определяется цель
настоящего исследования – анализ возрастной структуры научных кадров Украины, России и Беларуси после 2000 года
Результаты. Исследуя динамику возрастного профиля кадрового потенциала науки Украины, мы пришли к убеждению, что утверждения о тотальном
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ее постарении как минимум являются
грубым упрощением той непростой
ситуации, в которой оказалась сегодня
наука этой страны [12; 13]. Основанием
для такого вывода стало то, что несмотря на беспрецедентные общие потери
кадрового потенциала украинской науки (численность исследователей за годы
независимости уменьшилась более чем
в четыре раза!) после 2005 началось постепенное нарастание в составе научных
работников доли возрастной группы
30–39 лет, которая к 2014 году достигла
22%, а вместе с более молодыми исследователями – 37%. Это хорошо видно из кривых, приведенных на рис. 1:
если для 2005 года наблюдалась кривая
возрастного профиля, напоминающая
гауссовское нормальное распределение с несколько приподнятой левой
(«молодежной») частью (по-видимому,
такую форму кривой можно рассматривать как типичный возрастной профиль
научных кадров нормально развивающейся научной системы), то в последующие годы отмечается нарастание максимума, соответствующего возрастной
группе 30–39 лет. Эта новая для истории украинской науки тенденция дает
некоторое основание для сдержанного
оптимизма – как в плане оценки ны-

нешнего состояния научного потенциала, так и, в особенности, возможностей
его наращивания при соответствующей
поддержке со стороны государства и
промышленности.
Еще одним новым явлением, которое
(в отличие от отмеченного выше) не может не вызывать тревоги, стало возникновение нарастающего из года в год, начиная примерно с 2009 года, минимума
в возрастном профиле исследователей,
соответствующего возрастной группе
40–49 лет. Это свидетельствует, что значительная часть молодых исследователей не задерживается надолго в науке, а,
приобретя в ней соответствующую квалификацию, переходит в другие сферы
деятельности в поисках более достойной
оплаты своего труда.
В то же время представленные на
рис. 1 (а еще более наглядно – на рис. 2)
кривые демонстрируют наличие в кадровом потенциале науки Украины
весьма весомой доли ученых наиболее
работоспособных и производительных
возрастов: даже к 2014 году около 75%
исследователей Украины были моложе
60 лет. Т. е. можно утверждать, что возрастная структура украинской науки не
может рассматриваться как препятствие
ее дальнейшему развитию. Наличие же
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Рис. 1. Эволюция возрастной структуры исследователей в Украине, %
Источник: построено авторами на основе данных Госстата Украины
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существенно возросшей группы молодых исследователей (37%) в сочетании
со значительным количеством наиболее
опытных ученых старшего возраста дает
основания рассчитывать на перспективы достаточно быстрого нарастания кадрового потенциала украинской науки.
Образно такую возрастную структуру
можно рассматривать как сжатую пружину, готовую распрямиться и выполнить нужную работу.
Но для этого необходимы решительные и кардинальные меры по закреплению в науке ученых в возрасте 30–49 лет –
как путем повышения заработной платы, так через создание надлежащих
условий для работы. При этом следует особо подчеркнуть, что возрастание
числа ученых старшего поколения, на
которое нередко сетуют многие авторы,
отнюдь не следует рассматривать как
катастрофу. Пока доля исследователей
моложе 60 лет превышает 70%, их возможность взаимодействовать и сотрудничать с более опытными коллегами
только способствует реализации творческого потенциала научной системы. Это
вполне соответствует предложенной в
свое время Б. А. Малицким [14] модели
фазовой динамики в изменении с возрастом ролевых функций ученого в исследовательском коллективе.
На рис. 2 показано, как менялись
возрастные профили исследователей в

%

России. Как видим, примерно с 2002 года
доля возрастной группы 30–39 лет сначала падает, а затем с 2003–2004 годов
начинает возрастать. В то же время после 2000 года видна устойчивая тенденция уменьшения доли возрастной группы 40–49 лет – она уменьшается более
чем вдвое к 2014 году (с 26,1% в 2000 году
до 13,2% в 2014 году), что свидетельствует о существенном оттоке научных кадров в другие сферы деятельности. Как
и в Украине, доля научных работников
в возрасте 30–39 лет здесь также нарастает до более чем 20%, но, в отличие от
Украины, одновременно с ней растет и
приток молодежи в науку: к 2014 году
исследователи моложе 29 лет составляли уже 20,2%.
К 2014 году более 41% исследователей
в России были моложе 40 лет, а более 54% –
моложе 50 лет, что явно не вписывается
в представление о «постарении российской науки» несмотря на то, что четвертую часть ее кадрового потенциала
составляли представители старшего поколения (60 лет и более). Характерно,
что несмотря на такую кардинальную
перестройку возрастных профилей средний возраст исследователей в России в
течение рассматриваемого периода практически не менялся – до 2010 года он
составлял 48 лет, далее же начал даже
уменьшаться и в 2014 году был равен
46 годам [14].
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Рис. 2. Эволюция возрастной структуры исследователей в России, %
Источник: построено авторами на основе данных [15]
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Т. е. наши «условно оптимистические» выводы относительно перспектив наращивания кадрового потенциала российской науки еще более
обоснованы.

%

Аналогичная динамика кадрового
состава происходила и в Беларуси: гдето между 2000 и 2004 годом появляется
«провал», демонстрирующий уход молодых исследователей из науки (рис. 3).
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Рис. 3. Эволюция возрастной структуры исследователей в Беларуси, %
Источник: построено авторами на основе данных [7; 16]

Поначалу, как и в России, он кадровый профиль возрастной группе 30–39
лет, но затем он постепенно смещается в
сторону старших возрастов (к 2013–2014
годам это уже четко 40–49 лет). В то же
время после 2004–2005 годов уверенно
возрастает доля возрастных групп 30–39
лет и до 29 лет. После 2012 года ситуация,
похоже, стабилизируется (по крайней

мере, возрастные профили 2012, 2013 и
2014 годов мало отличаются).
Таким образом, можно констатировать, что особенностью Беларуси является то, что нарастание притока молодежи в науку здесь заметно выше, чем в
России, и тем более выше, чем в Украине, что еще более наглядно демонстрирует рис. 4.

Рис. 4. Сравнение сложившихся к 2014 году возрастных профилей
исследователей в Украине, России и Беларуси, %
Источник: построено авторами на основе данных Госстата Украины,
а также [7; 15; 16]
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Этот факт может служить подтверждением, с одной стороны, наличия в
Беларуси более действенной и последовательной государственной политики, направленной на привлечение молодежи в
науку, а, с другой, – практически полного
отсутствия такой политики в Украине.
Тем не менее, «провал» для группы 40–49 лет на кривой, отражающей
возрастной профиль исследователей в
Беларуси, не менее выразителен, чем в
Украине и России: уход из науки весьма
значительной части высококвалифицированных и сложившихся ученых – явно
выраженная проблема для всех трех стран.
Тем более интересно провести подобный сравнительный анализ для высококвалифицированной части исследовате-

лей. На рис. 5. представлены возрастные
профили исследователей с кандидатской
степенью в Украине, Беларуси и России в
начале 2000-х годов. Интересно, что тогда возрастная структура исследователей в
Украине и России практически совпадала. Для Украины максимум соответствующей кривой находился вблизи возрастной группы 50–59 лет, в России доля этой
возрастной группы была почти такой же,
но несколько большей была доля группы
60–69 лет. В то же время научные кадры
Беларуси были существенно моложе –
максимум соответствовал возрасту 40–49
лет, и существенно большей была доля
ученых, относящихся к группе 30–39
лет, а тем более (в несколько раз) весомее
была группа до 29 лет.

70 и более



Рис. 5. Сравнение возрастной структуры исследователей –
кандидатов наук в Украине, Беларуси, России в начале ХХІ века, %
Источник: построено авторами на основе данных Госстата Украины,
а также [7; 15; 16]

Отсюда можно заключить, что уже в
первое десятилетие независимости в Беларуси осуществлялась более благоприятная для научной молодежи политика,
чем в Украине и России.
Но, как можно судить на основе сравнения возрастных профилей, представленных на рис. 6., проблема закрепления
в науке уже сложившихся зрелых ученых,
вступивших в пору, когда они могли бы дать
максимальную отдачу (минимум, соответствующий возрастной группе 40–49 лет), в
Беларуси стоит наиболее остро. Не решена
эта проблема и в Украине, и в России. Факт
этот сам по себе довольно тревожный и
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требует самого пристального внимания организаторов науки и людей, отвечающих за
научно-технологическую политику.
Сложившуюся в последние годы возрастную структуру кандидатского корпуса, которую иллюстрирует рис. 6., можно
рассматривать с точки зрения оценки жизнеспособности науки. Во-первых, она свидетельствует не только о снижении уровня
воспроизводства
квалифицированных
кадров, но даже об усилении воспроизводственной функции кадрового потенциала
науки во всех рассматриваемых странах.
Во-вторых, о весьма существенном присутствии в составе научных кадров канди-
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датов наук, пребывающих в трудоспособном и производительном возрасте, то есть
в возрасте моложе 50 лет (в России – 54,5%,
в Украине – 52%, в Беларуси – 58,7%) и моложе 60 лет (в России –74%, в Украине –
73%, в Беларуси – 81%). Конечно, обращает на себя внимание рост доли старшего
поколения кандидатов наук, возраст которых превышает пенсионный. Но, с одной
стороны, ни в одной из рассматриваемых

%

30

стран эта группа не стала преобладающей,
а, с другой, – так ли уж нежелательно ее
присутствие в научных коллективах? Ведь
опыт и знания старшего поколения скорее
помогают становлению научной молодежи, фактически усиливают воспроизводственную функцию кадрового потенциала, в особенности если изменение ролевой
функции ученого с возрастом подкрепляется организационно.
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Рис. 6. Сравнение возрастных профилей исследователей –
кандидатов наук в Украине, Беларуси и России в 2014 году, %
Источник: построено авторами на основе данных Госстата Украины,
а также [7; 15; 16]

Наиболее инерционной частью кадрового потенциала науки являются доктора наук. Тем не менее, перестройка
возрастного профиля докторского корпуса науки за исследуемый период произошла во всех трех странах. На рис. 7
показано, как это произошло в Украине.
Как видим, для большей части возрастных групп изменения небольшие:
немного возросла доля самых молодых,
уменьшилась доля группы 40–49 лет. Далее
это уменьшение нарастает с возрастом –
максимальным оно является для группы
60–69 лет (на 7,3 процентных пункта), но
для группы 70 лет и более тенденция кардинально меняется – доля самых старших
становится на 16,3 процентных пункта
(т. е. более чем вдвое) больше, чем в
2002 году.
В России произошли аналогичные
изменения возрастного профиля докторов наук: доля возрастной группы 70 и
ISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

более лет возросла по сравнению с началом века более чем вдвое (рис. 8).
Аналогичные тенденции перестройки возрастного профиля исследователей
характерны и для докторов наук в Беларуси (рис. 9).
В данном случае можно заметить несколько более выраженную тенденцию постарения докторского корпуса, в частности
в 2014 году докторов наук в возрасте 70 и
более лет в Беларуси было на 22,5 процентных пункта больше, чем в 2000 году (35,6% в
2000 году против 13,1% в 2014 году).
Характерно, что в начале XIX века
возрастные профили докторов-исследователей во всех рассматриваемых странах еще были практически идентичными
(рис. 10). В науке Беларуси несколько
большей была доля докторов наук в возрасте 40–49 лет, среди российских исследователей-докторов немного меньшей
была доля возрастной группы 50–59лет.
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Рис. 7. Изменение возрастного профиля докторов наук,
работающих в научных учреждениях Украины, %
Источник: построено авторами на основе данных Госстата Украины
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Рис. 8. Изменение возрастного профиля докторов наук,
работающих в научных учреждениях России, %
Источник: построено авторами на основе данных [15; 17]
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Рис. 9. Изменение возрастного профиля докторов наук,
работающих в научных учреждениях Беларуси, %
Источник: построено авторами на основе данных [7; 15]
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Но эволюция возрастной структуры в
течение последнего десятилетия привела
к тому, что практически тождественными
стали возрастные профили докторского корпуса науки России и Украины, но
существенно изменился такой профиль в
Беларуси (рис. 10).
В Беларуси резко упала доля самых
молодых докторов наук, значительно
увеличился процент возрастной группы
60–69 лет и незначительно сократилась
(на 3 процентных пункта) доля группы

%

50–59 лет. Общей проблемой для всех
трех стран является значительное увеличение в рассматриваемый период в составе докторского корпуса доли ученых
в возрасте 60 и более лет: в Украине – от
54,6% в 2002 году до 63,6% в 2014 году; в
России – от 56,1% в 2000 году до 70,8%
в 2013 году; в Беларуси – от 50,3% до
73,6% за тот же период. Это свидетельство явно недостаточного пополнения
кадрового потенциала науки молодыми
докторами наук.
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Рис. 10. Возрастные профили докторов-исследователей
в Украине, Беларуси, России в начале XIX века, %
Источник: построено авторами на основе данных Госстата Украины,
а также [7; 15; 16]

В то же время, рис. 11 демонстрирует:
во всех трех странах как и среди кандидатов наук (см. рис. 6), так и среди всех
исследователей (в том числе и без ученых
степеней, см. рис. 6.) все еще имеется довольно значительное число ученых тех
возрастов, которые принято относить к
весьма работоспособному и продуктивному возрасту. В частности, среди исследователей – докторов наук моложе 60
лет: в России – 35,6%, в Украине –36,3%,
в Беларуси – 21,25%. Как видим, наиболее постаревшим выглядит докторский
корпус белорусской науки. Если средний
ISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

возраст докторов наук в науке в Украине
чуть больше 63 лет, в России – 63,4 года,
то в Беларуси – 69,4 года.
Выводы. Первое, что следует считать
свидетельством жизнеспособности научной системы, – это наличие в кадровом потенциале науки всех трех стран
весьма весомой доли ученых наиболее
работоспособных и продуктивных возрастов: несмотря на беспрецедентные
потери научных кадров, даже к 2014 году
моложе 60 лет были около 73% исследователей в Украине, 74% – в России и
81% – в Беларуси. При этом во всех трех
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Рис. 11. Возрастные профили докторов-исследователей
в Украине, Беларуси, России в 2014 году
Источник: построено авторами на основе данных Госстата Украины,
а также [7; 15; 16]

странах более половины исследователей
были моложе 50 лет.
В этих условиях возрастание в научных коллективах количества ученых
старшего поколения, на которое нередко
сетуют многие авторы, отнюдь не следует рассматривать как катастрофу. Пока
исследователи моложе 60 лет составляют большинство, их возможность взаимодействовать и сотрудничать с более
опытными коллегами только способствует реализации творческого потенциала
научной системы.
Серьезной проблемой, несомненно
снижающей результативность работы
научных коллективов всех трех стран,
является «провал» на кривой, отражающей возрастной профиль исследователей, соответствующий возрастной группе 40–49 лет, который отражает уход из
науки весьма значительной части высококвалифицированных и сложившихся
ученых в самом расцвете их творческих
возможностей. Он объясняется слишком
низкой по сравнению с другими отраслями оплатой труда ученых и ухудшающимися условиями труда, обусловленными
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«экономией» на закупке современного
оборудования и реактивов. Особенно велики потери молодых кандидатов наук.
«Протекание» научных кадров через
научно-исследовательские институты
авторы отнюдь не считают бедствием,
которое должно быть полностью устранено. В инновационной экономике этот
процесс жизненно необходим для кадрового обеспечения связи высокотехнологичного производства с передним
фронтом научного поиска. Но в Украине, России и Беларуси он приобрел
чрезмерные масштабы, при которых
возникает опасность для нормального
функционирования научных коллективов и исследовательских групп. Это
результат того, что работа в должности
научного работника, даже со степенью
доктора наук, а тем более кандидата
наук, стала в этих странах менее престижной и привлекательной в плане
материального обеспечения, чем работа в других сферах. Поэтому наряду со
все более острой необходимостью наращивания научного потенциала нужны решительные меры для закрепления
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высококвалифицированных кадров в
науке – как путем улучшения условий
для проведения исследований, так и повышения уровня оплаты труда в науке.
В то же время, наше исследование
позволяет сделать вывод, что нынешняя
возрастная структура научных кадров в
Украине, России и Беларуси отнюдь не

является препятствием для сравнительно быстрого наращивания кадрового
потенциала науки, а скорее наоборот –
она подобна сжатой пружине, которая
способна выпрямиться и выполнить
большую полезную работу при условии
действенной поддержки со стороны государства.
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Еволюція вікової структури наукових кадрів
України, Росії та Білорусі після 2000 року
Зроблено порівняльний аналіз перебудови вікової структури наукових кадрів в Україні, Росії
та Білорусі, який підтверджує як наявність загальних для трьох країн проблем, таких як відхід з
науки значної частини висококваліфікованих дослідників віком 40–49 років, так і певних відмінностей в ефективності кадрової політики держави і органів управління наукою, які по-різному впливають на приплив молоді в науку. Продемонстровано, що у всіх трьох країнах кадрова структура
наукової системи не є перешкодою для прискореного розвитку наукового потенціалу і зберігає свою
життєздатність як в плані відтворення дослідників, так і з точки зору наявності в ній значної
кількості вчених продуктивного віку.
Ключові слова: вікова структура наукових кадрів, доктори наук, кандидати наук, дослідники, вікова група.
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І. О. Булкін

Особливості вікової структури наукових
кадрів НАН України як провідного
елемента наукової системи країни
Проаналізовано вікову структуру дослідників у Національній академії наук (НАН)
України у порівнянні з усередненим віковим розподілом цієї категорії персоналу у науковій
системі України, а також у провідних відомствах – виконавцях науково-технічних
робіт в Україні. Аналіз охоплює період 2006–2014 років. Показано, що НАН України,
залишаючись доволі стабільним сегментом вітчизняної наукової системи, має регресивний
віковий профіль дослідників, який характеризується збільшенням частки дослідників
старших вікових груп. Аналітично обґрунтовано основні причини регресивного вікового
профілю дослідників у НАН України: особливість функціонування НАН України –
як мережі наукових організацій та «академічної еліти»; неефективність механізму
оновлення наукових кадрів; збереження мотивації до наукової праці у старшого покоління
дослідників (працюючих пенсіонерів) водночас із повною її втратою у дослідників
молодших вікових груп.
Ключові слова: вікова структура, відомчий профіль, дослідники, наукова система,
Національна академія наук України, старіння, трудова мотивація.

Постановка проблеми. Питання впливу вікової структури наукових колективів
і науки в цілому на функціонування наукової системи досліджувалось багатьма
вітчизняними науковцями (див., напри-

клад, [1–10]). В останні роки, коли кадровий потенціал науки зазнав значних
кількісних втрат (кількість науковців за
роки незалежності зменшилась більш
ніж учетверо) серед осіб, які залишились
працювати у ній, відбувається зростання
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частки працівників старших вікових категорій, що трактується як загальне старіння науки, а у засобах масової інформації
подається як доказ дедалі більшої нежиттєздатності вітчизняної наукової системи. Отже, в контексті чергових урядових
ініціатив зі скорочення бюджетного фінансування науково-технічної діяльності
ця тема набуває особливої актуальності.
Як свідчать проведені розвідки, найбільш суттєві зміни вікової структури
науковців на рівні національної наукової
системи відбулися впродовж останнього десятиліття. Зокрема, в роботах [8; 9]
продемонстровано, що якщо протягом
перших років незалежності вікова структура у категорії дослідників, незважаючи
на значне падіння їх загальної кількості,
практично не змінювалась, то починаючи з 2004–2005 років відбулася її кардинальна трансформація. Вона характеризується не тільки зростанням частки
науковців старшого віку, суттєвими втратами науковими організаціями фахівців
у віці 40–49 років, а й істотним зростанням вікової групи 30–39 років. Отже, теза
про «тотальне постаріння», а відтак і про
втрату продуктивності української науки
потребує поглибленого розгляду.
Враховуючи принципову важливість
питання про взаємозв’язок і взаємну
обумовленість вікової структури кадрів
і життєздатності наукових колективів,
ми ставимо собі за мету більш детально дослідити динаміку цієї структури
для кадрового потенціалу НАН України в
порівнянні з віковою структурою вітчизняної науки в цілому та виявити основні
фактори, які на неї впливають. Адже у
відповідності із законом Національна
академія наук (НАН) України є вищою
науковою організацією України, «яка
організує і здійснює фундаментальні та
прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і
гуманітарних наук, а також координує
здійснення фундаментальних досліджень в наукових установах та організаціях незалежно від форм власності» [11].
Зазначимо, що попри законодавче закріплення останню функцію НАН щодо
регулювання розвитку всієї фундаменISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

тальної науки у країні важко визнати як
демократичну.
Результати дослідження. Нижче ми
до певної міри абстрагуємось від більшменш відомих фактів щодо негативних
тенденцій у динаміці кадрового потенціалу вітчизняної науки у цілому – предметом цього дослідження є перш за все
співвідношення між віковими групами
наукових кадрів. Проте повне ігнорування абсолютних індикаторів є завідомо
хибним, оскільки структурні показники завжди є похідними. Так, на тлі загальносистемного розвитку вітчизняної
наукової системи НАН України є доволі стабільним її сегментом: протягом
ХХІ століття чисельність дослідників
НАН України коливалась у порівняно вузькому діапазоні 19–23 тис. осіб,
причому проти пікового 2005 року значення 2013 року зменшилось лише
на 1652 особи. Доволі різке падіння у
2014 році відразу на 2019 осіб було обумовлено переважно втратами Україною територій в Криму, Донецькій
та Луганській областях (-1505 осіб).
Проте інтенсифікувалися процеси скорочення кадрів і через економічні та
природні причини, зокрема академічні
установи міста Києва за 2014 рік втратили 461 особу, що склало левову частку від відповідних втрат у всіх регіонах,
які контролюються українською владою
(514 осіб). Попри негативний характер
тенденції такі зміни в історичній ретроспекції не є унікальними: зокрема, у
2004 році ланцюговий приріст чисельності дослідників склав 1401 особу, а вже
від’ємний приріст у 2011 році дорівнював
648 осіб. Більш загрозливим є те, що негативна тенденція реалізується вже протягом дев’яти років, і малоймовірно, щоб
дані за 2015 рік виявились би здатними
помітно вплинути на її корекцію.
Дослідники, безумовно, є важливою
категорією персоналу науково-технічних
організацій, головною рушійною силою
наукового потенціалу, але їх частка серед
працівників основної зайнятості в НАН
України у 2014 році була відносно помірною (59,23% проти 53,54% у науковій системі у цілому) – незважаючи на те, що
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наукові організації цілої низки відомств
в Україні спеціалізуються на здійсненні
розробок (де наявність представницького технічного та допоміжного персоналу для виконання робіт є об’єктивною
технологічною необхідністю), а НАН
України визначено як організацію, відповідальну за проведення саме фундаментальних досліджень. Тому базою для
скорочення кадрів (відповідно до управлінських ініціатив в контексті зменшеного у 2016 році обсягу бюджетного фінансування) не обов’язково мають бути
дослідники. Навіть без техніків та допоміжного персоналу в НАН України налічується 20,45% працівників, яких включено до малозрозумілої категорії «інші»
(для порівняння за науковою системою – 18,34%, в організаціях Міністерства освіти на науки (МОН) України –
8,33%, в Національній академії аграрних
наук (НААН) України – 11,73%, в Національній академії медичних наук (НАМН)
України – 13,42%). Якщо згадана категорія використовується для відображення працівників адміністративно-управлінського апарату (АУП), він для НАН
України виявляється надмірно обтяжливим: на кожних чотирьох безпосередніх
виконавців робіт припадає один управлінець або адміністратор. І це притому,

що на відміну від науки у цілому коливання чисельності працівників НАН
України у поточному столітті було доволі
помірним, тобто явища різкого скорочення кількості дослідників і техніків,
відносно якого управлінська надбудова
неочікувано виявилася б непропорційно завеликою, не сталось. Все відбувалось інерційно, а розмір АУП зберігався
«на виріст» – під можливе збільшення
чисельності виконавців робіт (принцип
кадрованої військової частини). Тобто
ефект економії на масштабі (а НАН
України як виконавець робіт є крупною
структурою) не спрацьовує.
На рис. 1 наведено порівняння вікових
профілів дослідників всієї вітчизняної науки та НАН України для 2006 року – коли
в більш грубому представленні через десятирічні вікові страти (див. роботи [6; 7])
поява першого («молодіжного») локального максимуму ще була ледь помітною.
Формування вікових груп з п’ятирічним
інтервалом дозволяє виявити більш деталізовану структуру вікового профілю
(до речі, її було запроваджено Державним
комітетом статистики України саме з цього року, хоча в усіх пізніших щорічних
відомчих збірниках щодо розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності
залишився старий формат).

Рис. 1. Віковий профіль дослідників України та НАН України у 2006 р.,
% відповідної вікової групи в загальній кількості
Джерело: авторський розрахунок на основі бази даних Державної
служби статистики України
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Порівняння вікової структури в НАН
України із з середньою для наукової системи виявляє загальну подібність розподілу з незначним перевищенням значень другої у молодих вікових стратах,
мінімальне відхилення у групах від 35 до
59 років та помірне збільшення різниці
вже на користь НАН України серед дослідників у віці від 60 років. Найбільші
розходження спостерігались у страті 65–
69 років (2,18 відсоткових пунктів), 60–64
років (1,69 відсоткових пунктів) та від 70
років (1,67 відсоткових пунктів). Незначно меншою була різниця серед молодих
фахівців у віці 25–29 років (1,55 відсоткових пунктів). Відносна стабільність фінансування науково-технічної діяльності
у ті часи (тут слід згадати «сплеск» його
сукупного обсягу у 2003–2005 роках, а
також підвищення посадових окладів
науковим співробітникам урядом Ю. Тимошенко при збереженні дії положень
законодавства щодо рівня пенсійного
забезпечення) посприяло більш-менш
прийнятній динаміці оновлення кадрів.
Ілюстрацією тому служить скорочення
розриву між академічними та загальнонауковими значеннями у найстарішій
групі порівняно з попередньою до неї,
тобто після 70 років погляди на кар’єру
та життя у працівників різних відомств
поступово ставали більш подібними. Цей
висновок доволі неочікуваний, оскільки
частка дослідників НАН України у вітчизняній науці у той час дорівнювала
лише 27,28%, що замало для визначення загальної динаміки. Максимальне
значення частки вікової страти у 2006
році мали дослідники у віці 55–59 років (для НАН України – 14,04%, проти
14,30 % для вітчизняної наукової системи). Також досить вагомо були представлені в обох випадках молоді вчені – три
групи до 35 років у сукупності (відповідно, 21,19 і 24,61%). На рис. 1 помітний
і найбільший «провал» між сусідніми
стратами, що відповідає віковій групі
«60–64 років», зумовлений демографічною кризою народжуваності під час Другої світової війни: для наукової системи
у цілому він найбільш виразний. З ним
контрастує третій локальний максимум
ISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

«65–69 років», який відображає високі темпи народжуваності у передвоєнні
роки, та особливо другий або абсолютний максимум «55–59 років» – у післявоєнні. Ці особливості, природно, згладжувалися при побудові структурного
профілю на основі десятирічних вікових
груп [6; 7]. Сприятливим фактором для
збільшеного представництва осіб у віці
50–59 років була соціальна мода на науку
в часи їх молодості та, як наслідок, стійка
особистісна установка на реалізацію саме
у сфері науки. При розгляді молодших
груп окрім фактора скорочення темпів
приросту населення у 1970–1980 роках
брак такого світосприйняття поступово
набуває все більшої ваги. Науковці 1962–
1976 років народження мають скоріше
багатий негативний досвід відповідних
спостережень, від якого вільні їх молодші та прагматичніші колеги.
Більш суттєві відмінності між
об’єктами нашого дослідження спостерігаються у 2014 році (див. рис. 2):
при подібності розподілів у вікових групах інтервал «просідання» академічного
профілю відносно загальнонаукового
скоротилося на одну страту – і об’єднує
вже всіх науковців до 54 року включно
(у 2006 році – до 59 років), у старіших
вікових групах уперед виривається НАН
України. При цьому міра відхилення
різко збільшилась: максимальна мала
місце у найстарішій групі – 5,17 (!) відсоткових пунктів, далі йдуть страти «65–
69 років» – 2,48 відсоткових пунктів та
«25–29 років» – 2,00 відсоткових пунктів. Порівняння міри розкиду у спостереженнях 2006 та 2014 років свідчить, що
вона притаманна всім віковим групам, а
у найстарішій страті вона сягнула 3,50
відсоткових пунктів. За цей період частка дослідників НАН України у науковій
системі збільшилась до 32,84%, тобто
теоретично профілі, навпаки, мали б наблизитись один до одного. Протиріччя,
на наш погляд, пояснюється двома причинами. Перша – в умовах економічної
кризи режими функціонування різних
відомств – виконавців науково-технічних робіт починають відрізнятися
через різні адаптаційні можливості їх
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наукових організацій заради вирішення
задачі виживання, що об’єктивно веде
до збільшення дисперсії між окремими
віковими профілями та усередненим
загальнонауковим. Кілька відомств із
протилежним віковим профілем відносно НАН України здатні компенсувати
особливості останньої, блокуючи струк-

турне зрушення (про це трохи пізніше).
Друга причина є суто соціально-психологічною: погляди нинішньої групи літніх дослідників дещо змінилися. Хоча
страта «від 70 років» і не має ліміту зверху, а керівництво НАН України зберегло
свої посади, з життя пішли особи з відмінною етичною позицією.

Рис. 2. Віковий профіль дослідників України та НАН України у 2014 р.,
% відповідної вікової групи в загальній кількості
Джерело: авторський розрахунок на основі бази даних Державної
служби статистики України

Існує й інша гіпотеза: «розподіл змінився, бо люди стали довше жити», і тому
необмежена зверху вікова група суто за
принципом своєї побудови матиме переваги перед усіма іншими. У 2006–2014
роках до цієї страти перейшли особи,
що народились у 1936–1944 роках, яких
внаслідок «демографічної ями» кількісно
порівняно небагато. Звісно, на індивідуальному рівні можуть встановлюватися
будь-які рекорди, але достатньо суворі
умови існування населення СРСР у часи
появи на світ нинішніх сімдесятирічних
не сприяли формуванню у дітей якогось
надзвичайного здоров’я. До того ж різка
ломка культурних традицій при ліквідації СРСР стала емоційно травматичним
іспитом для цього покоління, до якого
додались соціальні потрясіння останніх
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років. Тобто підстави для розвитку довголіття на масовому рівні, навіть серед
осіб із підвищеним рівнем рефлексії та
самоконтролю, в сучасних українських
умовах неочевидні (досягнення світової
фармацевтики та медичні послуги стали
значно менш доступними, а середня тривалість життя в країні має стійку негативну тенденцію).
Суворо кажучи, збільшення ваги
найстаршої групи відносно страти «65–
69 років» відбувається і на рівні всієї наукової системи, хоча й не так різко, як у
НАН України – тут фактор її необмеженості зверху спрацьовує. Розрахунок міри
прискорення скорочення серед літніх дослідників на рівні всієї науки свідчить про
те, що найстарішу страту складають приблизно дві стандартні п’ятирічні страти,
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тобто попри нечисленні винятки наукова
активність особи з досягненням восьмидесятирічного віку зазвичай припиняється. На це також вказують дані Національного наукового фонду США [12].
Хоча у випадку НАН найстаріша група у
2014 році виявилася найбільшою серед
усіх, вона також включає дві стандартні страти, але прискорення скорочення
відбувається вже після 75 років. За наявності трьох приблизно рівних страт
науковців у віці від 55 до 69 років прискорення скорочення представництва
груп від молодших до старіших починає
проявлятись лише між групами 60–64 та
65–69 років. Порівняно з профілем 2006
року в НАН України станом на 2014 рік
з’явився локальний «молодіжний» максимум у віковій страті 30–34 років, який
за вагою (10,64%) лише небагато поступився старішим групам, окрім останньої, а на рівні всієї наукової системи ця
страта взагалі виявилась рекордсменом
(11,77%). Раніше такий пік проектувався на групу 25–29 років, причому для
обох об’єктів одразу. Зрушення на страту
уперед, на нашу думку, пояснюється не
стільки складнощами із захистом кандидатських дисертацій (віковий розподіл
осіб з науковими ступенями буде предметом окремої статті), скільки економічними обставинами, які ускладнюють пошук альтернативних сфер застосування
праці та спонукають триматися за посаду
(хоча частина молодих дослідників все
одно залишає наукові установи невдовзі
після захисту дисертацій, шукаючи більш
достойної оплати праці в країні або за її
межами). Аналогічний процес має місце і
серед літніх науковців: навряд чи дослідники, які виходили на пенсію у 2000-х
роках (і тим самим опосередковано сприяли віковому збалансуванню кадрів),
були менш віддані цінностям наукового
пізнання, аніж їх колеги, які залишились
у науці у 2014 році. У підсумку частка
дослідників НАН України віком понад
60 років збільшилась з 26,25 до 35,81%.
Відносний аналіз все ж не може бути
незалежним від абсолютного виміру,
оскільки база порівняння природно
варіює в часі. Чисельність найстаршої
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страти дослідників у 2006–2014 роках
зросла на 1244 особи, позитивні зміни
також відбулись у групах 30–34 років
(+282 особи), 35–39 років (+36 осіб) та
60–64 років (+17 осіб). Решта груп зазнали втрат: найбільша втрата мала місце у
групі 50–54 років (-1247 осіб), потім – у
групах 45–49 років (-1137 осіб) та 55–59
років (-1071 особа). Можна дискутувати
з питання щодо виявлення найпродуктивнішого віку у діяльності дослідника
(цікаві інтерпретації характеристик страт
науковців різного віку запропоновано
С. Бубликом [4]), але особи зі згаданих
груп, як правило, є добре професійно підготовленими та ще не втратили
креативності при науковому пошуку. У
страті «40–44 років» також мала місце
негативна динаміка (-439 осіб), тобто
злам у ставленні до наукової кар’єри зараз відбувається приблизно на початку
п’ятого десятку життя. У 2014 році кожна п’ятирічна страта від «30–34 років»
до «45–49 років» була кількісно менше
за попередницю, причому розкид між
крайніми групами склав 1,68 разів. У 2006
році відбувалось протилежне – поступове зростання представництва між стратами починаючи з групи «35–39 років» аж
до «55–59 років», яке сягнуло 1,92 разів.
За винятком наймолодшої групи дослідників обидві страти сорокарічних стали
проблемним місцем кадрового потенціалу НАН України. Якщо взяти до уваги,
що за вісім років до того таким проблемним місцем були страти тридцятирічних, то йдеться майже про тих самих осіб
1967–1974 років народження, які природним чином постарішали. При розгляді в аспекті динаміки на основі десятирічних страт чисельність дослідників у
віці 40–49 років протягом 2004–2014 рр.
зменшилась порівняно з групою дослідників віком 30–39 років на 644 особи, що
дорівнює чверті нинішнього контингенту сорокарічних дослідників НАН України. Накопичення негативного досвіду
суспільного ставлення до науки формує
у середнього покоління світосприйняття, яке відображається дещо гротескним,
але у цілому слушним висловлюванням відомого британського музиканта
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Я. Андерсона: «Занадто старий, щоб
грати рок-н-рол, занадто молодий, щоб
вмерти». Сформований локальний «молодіжний» пік може виявитись нестійким, на користь чого свідчить скорочення чисельності наймолодших груп: у
страті до 25 років – на 570 осіб, а серед
науковців віком 25–29 років – на 260
осіб. Це може пояснюватись як тим, що
у науку стали приходити у більш зрілому
віці, так і змінами у практиці призначення осіб на наукові посади при дефіциті
вакансій. Вони або зайняті старшими
колегами, або створення нових посад
ускладнено через брак фінансування та
надмірну регламентацію діяльності установ НАН України, що поступово зведе
нанівець певні успіхи у залученні молоді
протягом 2004–2013 років.
Ключовим для опису динаміки є
процес зменшення надмірного представництва1 покоління тих, кому у 2006 році
було 50–59 років (у профілі НАН України їх частка у той час складала 27,05%, а
у науці в цілому – 27,88%). Якщо в 2004
році чисельність дослідників НАН України у віці 50–59 років дорівнювала 6695
осіб, то у 2014 році відповідних фахівців
у страті «60–69 років» залишилось 4272,
тобто за десятиріччя організації НАН
України полишило 2423 особи цього покоління (з 2006 року – 1883 особи). На
більш детальному рівні, якщо у 2006 році
чисельність дослідників НАН України у
страті «50–54 років» налічувала 3412 осіб,
то у 2014 році у страті «60–64 років» стало вже 2193 особи, тобто науку залишило
768 осіб. Проте нічого надзвичайного тут
немає – причина полягає у виході частини науковців на пенсію, передусім жінок.
На рівні всієї наукової системи представництво серед дослідників вікової
групи «від 70 років» у 2002–2014 роках
збільшилось у 2,56 раза, у тому числі за
2006–2014 роки – у 1,40 раза. Після 2010
року абсолютна чисельність дослідників
цієї групи (так само як і групи «60–69 ро1
Під «зменшенням надмірного представництва»
тут мається на увазі не лише скорочення частки
цієї вікової групи, а й перехід її представників у
старіші вікові групи або взагалі їх відхід із науки.
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ків») почала з року в рік зменшуватись,
хоча їх відносна частка і продовжила
зростати, але вже значно меншими темпами. На такому фоні НАН України виступає справжнім притулком для літніх
науковців, які забажали працювати далі:
з 2004 по 2013 рік їх абсолютна чисельність зросла у 2,81 раза, і лише внаслідок
втрати Україною частини своїх територій
у 2014 році вона знизилась з 2830 до 2632
осіб (-198 осіб). Для порівняння, у групі «55–59 років» ланцюгове скорочення останнього року виявилось набагато
більшим – 348 особи, і навіть серед страт
дослідників у віці 25–29 та 50–54 років
воно сягнуло відповідно 266 та 262 особи,
а представникам останніх груп пенсійне
забезпечення законодавчо не передбачено. Завдяки проведенню додаткового
спостереження вікового профілю у 2011
році можна виявити, що протягом останніх чотирьох років поряд зі збільшенням частки найстаршої страти почалось
стрімке зростання представництва групи
«65–69 років» (див. рис. 3). Точніше буде
сказати, що у другій половині 2000-х років частина науковців з неї перейшла до
страти «від 70 років», а в 2012–2014 роках
ця страта була поповнена внаслідок постаріння дослідників попередньої вікової
групи, що і обумовило «просідання» вікової групи «60–64 років». Страти дослідників від 45 до 59 років є виразно донорськими – саме їх представники поповнюють
інші галузі національної економіки або, у
найкращому випадку, наукові організації
інших відомств (графічно розподіл 2011
року розміщений як раз між профілями
2006 та 2014 років). Найгірше значення у
групі «40–44 років» (6,37%) було зафіксовано саме у 2011 році, а у 2014 році воно
дещо збільшилось (на 0,62 відсоткових
пункта) внаслідок постаріння дослідників з попередньої страти, що, однак, далеко до рівня 2006 року (7,85%). Безумовно позитивним у кадровій структурі НАН
України є зростання як відносної, так і
абсолютної чисельності дослідників у віці
35–39 років (остання виявилась навіть на
36 осіб більшою, ніж у 2006 році, а у всіх
молодших групах вона проти 2011 року
скоротилась).
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Рис. 3. Розподіл дослідників НАН України за віком у 2006, 2011 та 2014 рр., %
Джерело: авторський розрахунок на основі бази даних Державної
служби статистики України

Повернемося до питання щодо причин, які обумовлюють відмінність між
розподілом у НАН України та науковою
системою у цілому станом на 2014 рік.
Для ілюстрації різноманіття у вітчизняній науці у табл. 1 наведено вікові
профілі десяти провідних відомств-виконавців науково-технічних робіт за
убуванням їх частки у загальній кількості дослідників. Об’єднання організацій, які безпосередньо не підпорядковані органам державної влади, також
було розглянуто як умовне відомство.
Відомства – дійсно провідні, бо сукупно в них працювали 82,31% працівників
цієї категорії, що, беручи до уваги факт
проведення відповідних робіт у 56 відомствах та об’єднаннях, свідчить про
дуже високу міру концентрації кадрового потенціалу України.
Організації МОН України примітні значним представництвом молодих
вчених (сумарна частка трьох перших
страт склала 31,89%), однак вже з групи
«30–34 років» починається скорочення
ваги наступних груп аж до страти «45–49
років» включно, значення якої ненабагато перевершує візаві з НАН України (відповідно, 7,22 та 6,33%). Надалі розподіл
є близьким до середнього для наукової
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системи, але з різким скороченням значення останньої групи до 6,35%. Також
формуванню загального «молодіжного»
максимуму посприяли особливості розподілу кадрів у Державному космічному
агентстві та Міністерстві промислової
політики України, де значення страти
«25–29 років» сягнули, відповідно, 16,07
та 16,57%. Водночас ці відомства характеризуються найгіршим представництвом
дослідників віком 40–49 років (зокрема
в Мінпромполітики на групу «45–49 років» взагалі припадало лише 4,11% дослідників) та підвищеною вагою групи
«60–64 років», значення якої, однак, не
дотягує до рівня молодіжних груп. Тобто
формально ці відомства характеризуються найбільш диспропорційною віковою структурою – два піки зі значним
проміжним провалом. Між тим сумарна
частка молодих дослідників у цих відомствах сягнула екстремальних 35,00% та
38,14%, що при певному бажанні можна представити як ознаку надзвичайного потенціалу розвитку – виходячи з
гіпотези, що євроінтеграційні процеси
сприятимуть зростанню попиту на науково-технічну продукцію та закріпленню
наукових кадрів, які з часом переходитимуть до старших груп, перекриваючи
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нинішні вади вікового профілю дослідників цих відомств. Виняткова заслуга у
формуванні відомчих рекордів належить
керівництву Конструкторського бюро
«Південне» та НТК «Антонов», де частка молоді сягнула відповідно 45,07 та
43,92%, а в абсолютному вимірі чисельність молодих дослідників у цих організаціях ледь не дотягнула до половини
всієї наукової молоді НАН України.
Загальнонауковий
«молодіжний»
пік у групі «30–34 років» був сформований завдяки як особливостям кадрового розподілу на згаданих підприємствах
авіаційно-космічного комплексу, так і в
установах НААН України. Частка групи
«30–34 років» у НААН України сягнула
15,73%, більш ніж на 2 відсоткові пункти випередивши конкурентів. Профіль
НААН України примітний не провалом
у стратах сорокарічних (за формою він є
подібним до НАН України, але на більш
високих значеннях ваги кожної з груп),
а тим, що після локального максимуму у
групі «50–54 років» відбулось вкрай різке
скорочення представництва літніх науковців, що для достатньо великої структури (7,54% всіх дослідників країни) з
президією та надбудовою в особі членів
академії є неочікуваним. Окрім НААН
України високому значенню частки страти «35–39 років» у всій науковій системі
(10,10%) посприяв кадровий розподіл у
сукупності незалежних науково-технічних організацій, де згадана група взагалі
виявилась найбільшою (13,90%). Кожна
з трьох страт угрупування у віці від 25 до
39 років перевищує рівень у 12%, а в іншій частині його профіль є подібним до
НААН України. Локальний максимум у
групі «30–34 років» присутній і в організаціях Міністерства аграрної політики та
продовольства України, проте для характеристики розподілу не він є визначальним: на відміну від решти відомств вага
чотирьох груп від «35–39 років» до «50–
54 років» послідовно збільшувалась, однак вже з наступної страти починається
різке скорочення, а частка найстаріших
дослідників досягла гранично низького
рівня в 1,15%, що більш ніж на порядок
нижче значення НАН України.
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Суворо кажучи, такого представництва найстарших науковців, як у НАН
України, в Україні більше немає ніде.
Максимально наближеним до нього є
значення у НАМН України (9,81%). Попри цю обставину, серед десяти відомств
наближеним до оптимального кадрового
розподілу, на нашу думку, слід визнати
варіант, що склався саме у НАМН України: частки у шести вікових групах від 30
до 60 років майже дорівнюють одна одній
(варіюють від 9,60 до 12,97%), присутня
помірна кількість науковців у віці від 60
років (хоча і підвищена у найстарішій
групі), а певний брак наймолодших дослідників (до 25 років) не виглядає критичним, бо обумовлений особливостями
медичної освіти. Серйозну конкуренцію
йому може скласти розподіл у Міністерстві охорони здоров’я України, де близькість величин часток присутня в семи
вікових групах – з 30 до 64 років (варіація
10,63–12,74%) з максимумом у групі «30–
34 років». Наш вибір обумовлений двома
причинами – значно більшою часткою
вітчизняних дослідників, які працюють
у НАМН (4,90 проти 1,78%, а гармонізувати більш великий об’єкт складніше – через різноманіття його складових) та більш природну форму розподілу
з одним помірно виділеним піком у страті
«50–54 років», що свідчить про відносну
необтяжливість академічної надбудови.
До того ж МОЗ у своєму складі має низку вищих навчальних закладів, де якість
обліку наукових кадрів залишає бажати
кращого: чисельність дослідників у кожному з восьми національних та державних медичних університетах не перевищує 10 осіб, а у трьох закладах про них
взагалі не згадується (невже це аутсорсинг у дії?).
Сума квадратів лінійних відхилень
значень часток вікових груп у десятьох
відомствах – виконавцях наукових і науково-технічних робіт (які наведено у
табл. 1) від значення для всієї науки склала 712,17 відсоткових пунктів, однак значення аналогічного показника розподілу
у НАН як базового досягло вже 1486,35
відсоткових пунктів, що демонструє у
2,09 раза більшу дисперсію. Тобто віко-
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Таблиця 1

ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАУКОВИХ КАДРІВ НАН УКРАЇНИ
ЯК ПРОВІДНОГО ЕЛЕМЕНТА НАУКОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ
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вому профілю НАН України протистоять
розподіли у Мінагрополітики (найбільше
відхилення, 334,02 відсоткових пунктів),
в організаціях, які не підпорядковані органам державної влади (234,16 відсоткових пунктів) та НААН України (220,56
відсоткових пунктів). Сумарне відхилення від кадрового профілю НАН України
лише для цих трьох відомств перевищує
міру розкиду параметрів десятьох відомств (провідних виконавців наукових
і науково-технічних робіт) від середньої
для всієї науки, а сумарна чисельність дослідників у п’яти відомствах (Міністерстві аграрної політики та продовольства,
Міністерстві промислової політики, Державному космічному агентстві, НААН,
НАМН) та в угрупуванні організацій, не
підпорядкованих жодному органу державної влади з виразно відмінним від
НАН України розподілом досягла 34,89%
від їх сумарної чисельності дослідників
у вітчизняній науці. Вони і компенсують особливості її профілю. Більш-менш
подібний до НАН України кадровий розподіл мають організації концерну «Укроборонпром», причому з більшою (відносно значень НАН України) часткою
дослідників у віці до 30 та у діапазоні 45–
64 років. Проте і там спостерігається скорочення в останніх двох вікових групах,
а частка дослідників у найстаршій страті
в концерні «Укроборонпром» вдвічі менше, ніж в НАН України. В свою чергу, наближений до загальнонаукового розподіл
спостерігається у Міністерстві освіти і
науки, попри те, що у цьому відомстві
у 2014 році було сконцентровано тільки
9,45% від сумарної чисельності українських дослідників (без сумісників). Однак
цей факт не слід перебільшувати: а) через його певну кон’юнктурність (у 2014
році низка відомств врівноважила НАН
України за показником кількості наукових кадрів, тому параметри кадрового
потенціалу МОН як достатньо крупного
виконавця робіт природно вплинули на
формування середніх вікових пропорцій
у науковій системі; б) через традиційні
вади обліку кадрів у освітянському секторі науки (у 54 вищих навчальних закладах та організаціях МОН (їх загальна
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кількість – 118) дослідницький персонал
згідно з поданою до Державної служби
статистики статистичною звітністю не
перебільшує 10 осіб, а у восьми, включаючи заклади рівня національного університету, він дорівнює нулю). В результаті
похибка обліку з відомчого рівня перекочовує на національний, викривлюючи
його віковий профіль.
Висновки. В НАН України склалась
унікальна вікова структура, формування
якої стало наслідком функціонування
академії одночасно як мережі наукових
організацій та як елітарного клубу наукових «генералів», у результаті чого частка
дослідників найстарішого віку стрімко
зростала. У часи екстенсивного розвитку
науки в умовах централізованої економіки (стійкого попиту держави на науково-технічні результати та прийнятного
рівня пенсійного забезпечення) у віковій
структурі академії більш-менш автоматично підтримувався баланс поколінь,
хоча і його параметри мають історичну
обумовленість (так, варіант оптимальної
вікової структури, наведений у роботі [1],
відображає реалії наукової діяльності у
першій половині 1980-х років і, зокрема, для науки середини ХХ століття виглядає навіть консервативним). За часи
незалежності механізм оновлення кадрів
у вітчизняних економічних умовах став
неефективним, а в останнє десятиріччя
цілі функціонування мережі організацій
та «елітарного клубу» майже розійшлися,
і тому невипадково, що частка науковців у віці від 70 років у 2014 році сягнула
13,65%, а серед дослідників-чоловіків –
17,56%. З іншого боку, поточна вікова
структура наукових кадрів до певної міри
релевантна сучасним кризовим умовам з
точки зору розміру сукупного рівня доходів працюючих науковців-пенсіонерів,
які завдяки ньому та сформованим у
1960–1970 роках світоглядним установкам зберігають мотивацію до наукової
праці. Для більш молодших дослідників
фактор низької величини заробітної плати виступає відвертим демотиватором,
який блокує реалізацію значно більших
наукових амбіцій та життєвих потреб у
межах країни. Тому наукові пенсіоне-
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ри залишаються важливою складовою
робочої сили у вітчизняній науковій
системі – вони стійкіші до негативних
коливань зовнішніх умов, і нехай не завжди блискуче, але більш-менш стабільно виконують свою працю. Звісно, така
практика аж ніяк не вирішує питання
балансування вікової структури академії
через об’єктивні обмеження у тривалості
людського життя, а переносить її в невизначене майбутнє. Фактично це втеча
від проблеми.
Що стосується профілю дослідників
НАН України, то негативною тенденцією останнього десятиріччя є перерозподіл ваги вікових груп внаслідок постійного зменшення чисельності дослідників
у віці від 40 до 59 років. Навіть гіпотетичне збільшення фінансування не у змозі
відновити ці страти фізично (можна
розраховувати лише на переманювання
окремих фахівців з освітянського сектору науки та приватних безприбуткових

організацій), хоча й здатне на певний час
утримати молодших за віком дослідників від зміни місця працевлаштування.
Виходом із ситуації, що склалась, є або
реструктуризація установ НАН України
з виділенням підрозділів з більш-менш
гармонійним віковим профілем (фактично це передумова для створення нової мережі організацій), або перехід на
децентралізовану модель економічних
відносин між групами виконавців досліджень та розробок, які мають окреме
фінансування, та керівництвом материнських організацій НАН України, якому
делеговано наглядацьку функцію (після
створення Національного фонду досліджень України та впровадження грантової системи це стане неминучим). Однак
конкретні установи НАН України мають
дуже відмінні стартові умови для таких
трансформацій, і розгляду цього питання
будуть присвячені наші подальші дослідження.
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И. А. Булкин

Особенности возрастной структуры научных кадров НАН Украины
как ведущего элемента научной системы страны
Проанализирована возрастная структура исследователей в НАН Украины в сравнении с
усреднённым возрастным распределением этой категории персонала во всей научной системе, а
также в ведущих ведомствах – исполнителях научно-технических работ в Украине. Анализ охватывает период 2006–2014 годов. Показано, что НАН Украины, оставаясь стабильным сегментом
отечественной научной системы, имеет регрессивный возрастной профиль исследователей, который характеризуется увеличением доли исследователей старших возрастных групп. Аналитически
обоснованы основные причины регрессивного возрастного профиля исследователей в НАН Украины:
особенность функционирования НАН Украины – как сети научных организаций и «академической
элиты»; неэффективность механизма обновления научных кадров; сохранение мотивации к научному труду у старшего поколения исследователей (работающих пенсионеров) одновременно с полной ее утратой у исследователей более молодых возрастных групп.
Ключевые слова: возрастная структура, ведомственный профиль, исследователи, научная
система, Национальная академия наук Украины, старение, трудовая мотивация.

УДК 001.38

С. О. Жабін, О. П. Казьміна, О. С. Вашуленко, О. С. Соснов

Аналіз даних соціологічного
дослідження молодих вчених
НАН України у 2015 році
Стаття містить аналіз електронного соціологічного дослідження молодих учених
НАН України, проведеного у 2015 році. Наведено докладні дані про характеристики
обстежуваної вибірки: розподіл респондентів за відділеннями НАН Україні та за
посадами. Аналіз охоплює дані від респондентів стосовно патентування, публікаційної
активності, участі в міжнародному науковому співробітництві, академічної мобільності,
матеріально-технічного забезпечення робочих місць, задоволеності заробітною платнею,
планів щодо майбутньої кар’єри і, зокрема, роботи у НАН України. Аналіз свідчить про
незадовільний соціально-економічний стан молодих учених НАН України і низький рівень
їх міжнародного співробітництва. Це, однак, не впливає на їх прагнення займатися
наукою, але знижує їх продуктивність, змушує їх у зрілому віці міняти роботу, а також
радикалізує їх ставлення до реформ як наукової системи загалом, так і НАН України
зокрема, незважаючи на їх недостатнє знання законів про науково-технологічну сферу.
Ключові слова: молоді вчені, НАН України, ради молодих вчених, опитування,
респондент.
© С. О. Жабін, О. П. Казьміна, О. С. Вашуленко, О. С. Соснов, 2016

62

ISSN 0374-3896 Science and Science of Science, 2016, № 2

АНАЛІЗ ДАНИХ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ

Актуальність обраної теми. Молоді
вчені найбільш зацікавлені у подальшій
розбудові наукової сфери України, зокрема її академічної складової. В наукових
колективах молодь відіграє роль каталізатора змін, породжує мультиплікативні
стимулюючі ефекти, оскільки вона менш
обвантажена стереотипами та з метою самореалізації рішуче розпочинає дослідження в нових галузях, а в традиційних
галузях намагається використовувати
новітні методи та підходи, захищає науку
від надмірного консерватизму.
Нині Україна переживає глибоку
кризу, яка особливо негативно впливає
на наукову сферу. Одним із негативних
наслідків кризи є відплив молоді з науки
в інші види діяльності всередині країни
або за кордон, у тому числі для працевлаштування в наукові установи інших країн.
Отже, відплив молоді з науки є як частиною загальних міграційних процесів, які,
за умови їх добровільного характеру, формуються передусім під дією економічного чинника (відсутність працевлаштування та низька оплата праці) [1, с. 5],
так і «інтелектуальної еміграції». Що стосується схильності до еміграції загалом,
то соціологи відмічають сильні міграційні очікування саме серед молоді: 65% молодих українців (серед студентів – 70%)
виявили бажання поїхати за кордон саме
для працевлаштування, ще 14% повідомляють про можливість назавжди залишити свою батьківщину [2, с. 110–111].
Причинами інтелектуальної еміграції
вчених із України (внаслідок якої країна несе чималі економічні збитки [3]),
окрім низької зарплати, недостатнього
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дослідницького процесу, є низька моральна оцінка наукової
праці, незахищеність прав власності на
продукт інтелектуальної праці.
В 2014 році в НАН України було відновлено систему рад молодих учених
(РМУ), яка дає можливість науковій молоді зробити власний внесок у процеси
реформування освіти та науки в Україні.
Члени РМУ (як представники громадськості) беруть активну участь у засіданнях
робочих груп з розроблення законопроISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

ектів, організують публічні заходи з обговорення нагальних проблем наукової
сфери країни.
Державним органам, наукознавцям,
керівникам наукових інституцій, а також РМУ слід замислитись над тим, як
утримати найбільш талановиту молодь
у науці, створивши їй гідні умови життя
і праці та успішної наукової кар’єри на
батьківщині.
Однією з наукознавчих проблем,
пов’язаних із вирішенням завдання
щодо утримання молоді в науці, є відсутність емпіричних даних щодо стану та перспектив «молодої науки» в
Україні. Тому одним із перспективних
підходів до оцінювання різноманітних показників та параметрів професійної наукової діяльності молоді та
пов’язаних із нею соціальних наслідків
є проведення наукознавчих соціальних
досліджень, зокрема шляхом анонімного анкетування молодих вчених,
які працюють або навчаються в НАН
України. З цією метою у 2015 році було
започатковано відповідне дослідження,
яке передбачало розроблення анкети,
методики оброблення та узагальнення
результатів анкетування.
Метою написання статті є:
– ознайомлення наукової громадськості України із проблемами «молодої
науки» та обґрунтування важливості наукознавчих досліджень на цю тему;
– викладення з основних результатів
анкетування;
– окреслення певних закономірностей та тенденцій у сфері наукового та
соціально-побутового життя молодих
вчених НАН України, які були виявлені
на основі отриманих даних та їх оброблення;
– узагальнення наявної інформації щодо стану та проблемних моментів
формування належних передумов для
залучення талановитої молоді в наукову
сферу;
– окреслення шляхів вирішення
проблем, на які вказували респонденти
анкети – молоді вчені НАН України, а
також вироблення конкретних пропозицій задля їх комплексного вирішення
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Президією НАН України та іншими державними органами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми молоді в науці завжди
привертали увагу дослідників Центру
(з 2015 року – Інституту) досліджень науково-технічного потенціалу на історії
науки (ЦДПІН) ім. Г. М. Доброва НАН
України. Г. М. Добров у своїй праці «Наука про науку» зазначив, що вік найбільшої активності вченого припадає
на інтервал 30–40 років, і це є оптимальним середнім віком колективу наукового підрозділу, в якому гармонічно
поєднуються досвід та знання старшого
покоління вчених із цікавістю до нового,
схильністю до пошуку нових шляхів та
енергією молодих учених. Г. М. Добров
наголошував на важливості підготовки
резерву кадрів науки [4, с. 123–136].
У колективній монографії «Науковотехнічний потенціал: структура, динаміка, ефективність» виділено п’ять фаз
наукової діяльності вченого та їх особливості. Якщо перша фаза (до 32 років)
характеризується оволодіванням новими
знаннями, то в другій фазі (32–42 років)
вчений при стабільній активній діяльності з оволодівання новими знаннями
демонструє різке підвищення індивідуальної творчої продуктивності та перехід
до роботи у колективі із середніми показниками економічних витрат (саме тому
матеріально-технічне забезпечення має
таке важливе значення для молодих учених) та економічної віддачі [5, с. 90–101].
У 2000 р. співробітники ЦДПІН ім.
Г. М. Доброва НАН України А. А. Савєльєв, Б. А. Маліцький, В. І. Онопрієнко опублікували результати соціологічного дослідження «Молодь в науці.
1990-ті роки: соціологічне дослідження»,
яке було виконано у рамках проекту Державного фонду фундаментальних досліджень в Україні «Дослідження динаміки,
міграції і підготовки молодих наукових
кадрів в інститутах НАН України в період
трансформації» [6, с. 1–7].
Зазначене дослідження проводилося в
трьох академічних інститутах міста Києва:
інституті хімічного профілю, інституті фізичного профілю та інституті зі спеціалі-
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зацією в сфері інформатики. Було проведено анкетування аспірантів та молодих
спеціалістів у 14 інститутах НАН України,
кількість респондентів – 91 чол. В названих трьох інститутах анкетуванням було
охоплено від 16% до 56% аспірантів. На
основі аналізу статистичного матеріалу
й соціологічного моніторингу змін у кадровому потенціалі Академії наук України
було виявлено низку тенденцій формування молодіжної складової наукових кадрів, обраховано кількісні параметри змін
кадрового потенціалу академії, проаналізовано організаційні та матеріально-технічні умови праці, професійну мотивацію
наукової молоді та багато іншого. На цій
основі було сформовано пропозиції стосовно формування молодіжно-орієнтованої наукової політики України.
Зокрема, автори дійшли висновків,
що проблема молоді в науці має ключове
значення при розгляді питань підвищення
ефективності наукових досліджень, збереження дієздатності науки та її домінуючого
впливу на зростання економіки, відродження науково-технічного потенціалу
країни. А падіння престижу науки й життєвого рівня вчених безпосередньо вплинули
на зменшення кількості аспірантів у 1990-х
роках (на 32–56% у різних галузях науки) і
відповідне скорочення випуску аспірантів
майже вдвічі [6, с. 41].
У колективний монографії «Національна академія наук України: проблеми
розвитку та входження в європейський науковий простір» В. І. Онопрієнко відмітив,
що, на відміну від «кризового десятиліття»
(1992–1999 роки), протягом 1999–2006 років чисельність молодих науковців у інститутах усіх трьох секцій (фізико-технічних
та математичних наук, хіміко-біологічних
наук, соціальних наук) НАН України зросла на 1411 осіб (або у 2,2 раза), частка молодих науковців в установах НАН України
зросла у 1,8 раза та підвищилось забезпечення наукових установ кандидатами наук
віком до 35 років у 1,7 раза, але це не змінило тенденцію до «старіння кадрів» НАН
України [7, с. 395–418].
У розділі монографії 5.1. «Соціологічний моніторинг стану розвитку НАН
України» (Л. П. Кавуненко) зроблено вис-
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новки, що пік публікаційної активності
вчених академії протягом 1998–2002 років
припадав на вікову категорію 41–50 років, недостатнє фінансування вплинуло на
ресурсне забезпечення науки, підготовку
наукових кадрів і міжнародну співпрацю –
вченим НАН України складно отримувати
результати світового рівня [7, с. 466–542].
На останній висновок необхідно звернути
особливу увагу, оскільки він був зроблений
у досить сприятливий період – при зростанні фінансування до початку світової
економічної кризи 2008 року.
У подальших дослідженнях ЦДІПН
ім. Г. М. Доброва завжди мала місце тема
наукової молоді, якій приділяли увагу як
найбільш досвідчені науковці (Б. А. Маліцький, О. С. Попович, І. Є. Єгоров,
Л. П. Кавуненко, Л. С. Лобанова, Т. В. Гончарова та інші), так і молоді вчені (О. П. Казьміна, О. С. Вашуленко, В. Ю. Грига,
Н. С. Зінченко та інші) [8–12].
У монографії «Національна академія наук України: структура, динаміка та
ефективність наукового потенціалу: статистичний та наукометричний аналіз» [13]
статистичні та соціологічні методи наукознавства знайшли широке застосування під час аналізу широкого кола проблем розвитку наукової сфери України, у
тому числі «молодої науки».
Методологія дослідження. Анкетування проходило у 2 етапи. На першому
(тестовому) етапі було опитано 85 респондентів науково-дослідницьких інститутів Відділення інформатики НАН, а
також інститутів, які науково-методично
пов’язані з Відділенням, але підпорядковані Президії НАН України: ЦДПІН ім.
Г. М. Доброва, ІПММС та Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору. Результати було обговорено, а до анкети додано питання про
фінансові потреби молодих учених та їх
сімей за місяць.
На другому етапі електронну адресу
анкети було розіслано через РМУ наукових установ НАН України. Було отримано
343 відповіді. Таким чином, загалом опитано 428 молодих учених (без інженерів
та здобувачів – 369; без інженерів, здобувачів, аспірантів та докторантів – 259)
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з 14 відділень і 3 установ при Президії
НАН України.
Респондентам було запропоновано
28 питань, на які потрібно було відповісти, обравши тільки одну відповідь
з декількох запропонованих, обравши
кілька відповідей зі списку або написавши відповідь у діалоговому вікні.
Для аналізу результатів було застосовано методологію соціологічних досліджень.
Станом на 31 грудня 2015 року НАН
України мала 2681 молодих учених (без
інженерів)1, в аспірантурі навчалося
1855 (ймовірно, не всі з аспірантів молодше 35 років), а докторантів – 176 чоловік (ймовірно, не всі з них молодше
40 років)2. Таким чином, у грудні 2015
року в НАН України чисельність молоді
становила до 4712 чоловік (без урахування інженерів).
Опитування на другому етапі приблизно 8% молодих вчених (без урахування інженерів) НАН України задовольняє
загальній вимозі соціологічних досліджень стосовно необхідності опитування
не менше ніж 1% від соціальної групи. Також необхідно зазначити, що чисельність
молоді в установах НАН України в останні роки постійно скорочується: станом на
кінець 2013 року – 2984 молодих вчених,
2349 аспірантів обох форм навчання і
189 докторантів, а станом на кінець 2014
року – 2839 молодих учених, 2045 аспірантів та 178 докторантів [14; 15, с. 455].
Далі було використано вибірковий
метод. Вибіркова сукупність повинна
бути репрезентативною щодо відділень
НАН України. При побудові вибіркової
сукупності було застосовано стратифікаційний принцип. Стратами виступили
відділення НАН України. Генеральна
сукупність дорівнює 4712 чоловік. У межах страт обсяг вибірки було поділено
пропорційно. Обсяг ефективної вибірки
склав 355 осіб, що забезпечує помилку
репрезентативності на рівні 5% з довірчою ймовірністю 95% [16].
1

За даними Комісії по роботі з науковою молоддю
НАН України.
2
За даними Відділу наукових і керівних кадрів НАН
України.
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Також авторам дослідження відома
лише загальна кількість аспірантів та
докторантів без розподілу за відділеннями. При обчисленні потрібної кількості заповнених анкет для кожного відділення автори враховували наявність
аспірантів та докторантів за коефіцієнтом до відомої кількості наукових посад:
k = 4712/2681≈1,76.
Обчислення кількості респондентів, які необхідні для опитування у відділенні, здійснено за формулою [17]:
ni=(Ni*n*k)/N; де Ni – кількість одиниць
у серії (чисельність молоді у відділенні),
n – ефективна вибірка, N – генеральна
сукупність.
Окремою стратою є три наукові установи при Президії НАН України. Чисельність наукової молоді разом із аспірантами та докторантами становить
65 чоловік, а відтак необхідна кількість
анкет дорівнює 5.
У табл. 1 представлено статистичний
опис розподілу молодих учених за відділеннями НАН України. В результаті
округлення обсяг вибіркової сукупності
дослідження складає 356 респондентів.
Серед респондентів значну кількість
становили молоді вчені з Відділення
фізико-технічних проблем матеріалознавства (15,9%), Відділення біохімії,
фізіології і молекулярної біології (15%)
Відділення фізики і астрономії (14,7%),
Відділення інформатики (13,1%), Відділення загальної біології (9,1%) та Відділення хімії (8,6%). З іншого боку, з 6
відділень було отримано недостатньо
відповідей, щоб вважати їх опитаними:
Відділення математики, Відділення фізико-технічних проблем енергетики,
Відділення ядерної фізики та енергетики, Відділення економіки, Відділення
літератури, мови і мистецтвознавства та
Відділення літератури, мови і мистецтвознавства.
Опитана аудиторія була практично
однорідною в гендерному плані (242 чоловіків, 186 жінок) та охоплювала посади:
аспірантів – 23,1%, інженерно-технічних
працівників – 10,7%, молодших наукових
співробітників – 33,6%, наукових співробітників – 15,4%, старших наукових
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співробітників – 8,4%, завідувачів відділами (лабораторіями) і вчених секретарів – 3,3%, а також невелику кількість
докторантів (2,6%), здобувачів (1,6%) і
техніків (1,4%)). З-серед опитаних 13 респондентів (3,03%) вказали, що займають
керівні посади завідувачів відділами (лабораторіями) і вчених секретарів. В опитуванні взяли участь три «молодих» доктори наук (станом на грудень 2015 року в
НАН України працювали лише 5 докторів
наук віком до 35 років3), ступінь кандидата наук мали 36% респондентів, 7% опитаних мали вчене звання (табл. 2).
Оскільки опитування проходило
через трирівневу систему РМУ (рівні:
академічний, відділення, інститут), практично половина респондентів (44,4%)
вказала досвід у роботі РМУ, і лише у
15,7% не було ніякого досвіду громадської роботи. Тобто опитування проходило
серед досить активної частини академічної молоді.
На підставі теорії про фазовий характер діяльності вченого з отриманої анкетної інформації авторами було виділено такі вибірки-групи респондентів:
1. Усі респонденти – молоді вчені
(428 осіб);
2. Аспіранти (99 осіб) – ця група респондентів тільки розпочала наукову
діяльність в НАН України, відповідає
першій фазі, її показники найбільше
цікавлять дослідників та керівників наукових установ.
3. Молоді інженери та техніки (52
особи) – цю групу респондентів складають працівники на посадах техніків,
спеціалістів та від інженера до провідного інженера. Тільки посади головного та
провідного інженерів вважаються науковими згідно зі ст. 221 Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність»,
який діяв до 16 січня 2016 року [18]. Проте організатори дослідження вважали за
доцільне включити в опитування інженерний персонал, тому що майбутні вчені
часто починають працювати в наукових
установах на інженерних посадах, водночас беручи участь у проектах і отримую3
За даними Комісії по роботі з науковою молоддю
НАН України.
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Таблиця 1
Статистичний розподіл молодих учених за відділеннями НАН України

Відділення НАН України

Молодих
учених у
відділенні
(без докторантів,
асп., інж.)

Частка
у кількості
наукових
посад,
%

Потрібна кількість
заповнених
анкет

Опитано
(разом
із докт.,
асп. та
інж.)

Частка
від 428
респондентів, %

1

2

3

4

5

6

1

Відділення математики (ВМ)

92

3,43

12

4

0,9

2

Відділення інформатики (ВІ)

149

5,56

19

56

13,1

3

Відділення механіки (Вмех)

78

2,91

10

14

3,3

4

Відділення фізики і астрономії (ВФА)

408

15,22

54

63

14,7

5

Відділення наук про Землю
(ВНЗ)

92

3,43

12

16

3,7

6

Відділення фізико-технічних
проблем матеріалознавства
(ВФТПМ)

361

13,47

47

68

15,9

7

Відділення фізико-технічних
проблем енергетики (ВФТПЕ)

144

5,37

19

7

1,6

8

Відділення ядерної фізики та
енергетики (ВЯФЕ)

249

9,29

33

2

0,5

9

Відділення хімії (ВХ)

251

9,36

33

37

8,6

10

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології
(ВБФМБ)

228

8,5

30

64

15

11

Відділення загальної біології
(ВЗБ)

170

6,34

22

39

9,1

12

Відділення економіки (ВЕ)

138

5,15

18

9

2,1

13

Відділення історії, філософії
та права (ВІФП)

237

8,84

31

10

2,3

14

Відділення літератури, мови і
мистецтвознавства (ВЛММ)

84

3,13

11

1

0,2

15

Установи при Президії

65*

—

5

38

8,9

№

16

Усього
2681
100
356
428
100
Джерело: складено за даними Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України
*не входить до загальної суми посад молодих учених відділень
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чи знання та навички від старших колег.
Крім того, за даними Комісії по роботі з
науковою молоддю, на кінець 2015 року в
НАН України працювали 48 молодих інженерів зі ступенями кандидата наук.
4. Молоді вчені вікової групи 30–35
років (180 осіб) – група респондентів, які
відповідають другій фазі наукової діяльності вченого. Важливо зазначити, що за
висновком О. С. Поповича у структурі
наукової системи України найбільше
зменшення кадрів спостерігається у віковій групі 40–49 років, тобто молоді вчені
віком до 35 років, які захищають (або не
захищають) дисертації і у більшості ма-

ють значний досвід наукової роботи, але
залишають наукові установи, шукаючи
більш достойну оплату праці [19, с. 7].
5. Молоді вчені, які обіймають посади м. н. с. та н. с. (210 осіб) – група респондентів, яка відображає більшість молодих учених в НАН України (за даними
на 31.12.2015, на посадах м. н. с. та н. с.
працюють 85,9% молодих учених).
6. Молоді вчені, які обіймають керівні посади, посади с. н. с. та навчаються у
докторантурі (60 осіб), тобто досягли наукових та кар’єрних успіхів у НАН України.
7. Молоді вчені-жінки (186 осіб) та
молоді вчені-чоловіки (242 осіб).
Таблиця 2

Статистичний розподіл молодих учених за посадами НАН України
Посади

аспірант

докторант

м. н. с.

н. с.

с. н. с.

керівні посади

Опитано

99

11

144

66

36

13

% від опитаних

23,1

2,6

33,6

15,4

8,4

3

В НАНУ

1855

176

1666

638

317

55

5,3

6,3

8,6

10,3

11,4

23,6

% від молоді в НАНУ

Джерело: складено за даними Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України

У статті наведено окремі порівняння загального обрахунку з показниками
респондентів-аспірантів. Поглиблений
аналіз груп буде наведено у наступних
публікаціях.
Результати дослідження. Відповіді на
питання стосовно наукової діяльності
та її результатів показали певний спектр
проблем при високому потенціалі молодих учених. Так, 47,2% респондентів мають досвід участі у конкурсах на отримання грантів. У 31,3% опитаних є авторські
свідоцтва та патенти. Однак незважаючи
на те, що в Україні традиційно високі показники патентування наукових розробок, дослідження показують, що патентна активність українських заявників має
переважно внутрішній характер, а на
міжнародному рівні українські патентовласники представлені слабко [20, с. 25].
Крім того, наявність патенту в більшості
випадків не означає впровадження наукової розробки у виробництво.
Гарні результати опитування показало стосовно публікаційної активності:
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47,4% респондентів публікували статті
в зарубіжних виданнях, які входять до
світових наукометричних баз даних (наприклад, SCOPUS), а у 32,5% з них є авторство або співавторство в монографіях (рис. 1).
Дані щодо міжнародного співробітництва, яке значно залежить від фінансової підтримки держави, складно
назвати задовільними. Хоча більшість
опитаних (68,2%) вказала на володіння
англійською мовою, а 39,1% респондентів знають ще принаймні одну іноземну
мову, крім англійської та російської, та у
17,5% є друга вища освіта, тільки 17,5%
респондентів мали наукові проекти з
іноземними колегами, спільні публікації – лише у 9,1%, і тільки 31,3% знайомі
з публікаціями іноземних колег. Що стосується міжнародної мобільності, то про
довгострокову мобільність, тобто роботу
за контрактом і стажування за кордоном,
повідомили лише 10% та 16,1% респондентів, а основна частка відряджень припадала на конференції (39,7%), тобто на
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короткочасні поїздки. Однак 51,2% респондентів ніколи не мали наукових відряджень за кордон. Хоча у світі зростає
академічна мобільність і для студентів
вищих навчальних закладів (не кажучи

ɜ ɿɞ 2 ɞɨ 5
11%

вже про викладачів і вчених) стає нормою слухати курси дисциплін в університетах різних країн, показник мобільності
молодих вчених з України залишається
дуже низьким.

ɛɿɥɶɲɟ 5
6%
ɧɟɦɚɽ

ɨɞɧɚ
16%

ɨɞɧɚ
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67%
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Рис. 1. Авторство або співавторство респондентів у монографіях
Джерело: складено за даними опитування

Відповіді вказували на недостатнє
матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності молодих учених. Практично третина (34,8%) молодих учених
НАН України (Відділення інформатики – 51,7%) вказала власне помешкання
як один з варіантів робочого місця. І тільки 15% вказали, що мають все необхідне

на робочому місці, а у Відділенні інформатики цей показник становить 23,5%.
На рис. 2 показано розподіл варіантів
відповідей щодо забезпеченості робочого
місця, з якого видно, що найгострішими
проблемами для респондентів є нестача
устаткування та приладів, нестача офісної техніки та наукової літератури.

Рис. 2. Відповіді респондентів на питання
«Чого Вам не вистачає на Вашому робочому місці?
Вкажіть до 5 відповідей»
Джерело: побудовано авторами за даними опитування
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Опитування показало низький рівень
соціально-економічного забезпечення
молодих учених НАН України (табл. 3).
Так, практично половина (46,4% в цілому
та 59% у Відділенні інформатики) опитаних визнала, що підробляє, причому 7% –
сумісниками в інших НДІ, 15,7% – викладачами у вищих навчальних закладах,
значна частина працює в бізнесі (11%),
дистанційно через Інтернет (11,2%).

При цьому 9,6% респондентів вказували
декілька джерел підробітку. Дослідження, проведене в 1990-х роках (опитано
78 аспірантів трьох інститутів) показало, що 61,6% аспірантів займаються
додатковим підробітком, а опитування
2015 року (опитано 99 аспірантів НАН
України) показало, що з-серед аспірантів працюють додатково 53,5%, тобто на
8,1% менше [6, c. 34].
Таблиця 3

Показники, що характеризують стан фінансового забезпечення
молодих вчених НАН України
№

Показники, отримані при анкетуванні

грн/місяць

1

Узагальнена особиста фінансова потреба молодого вченого НАН України

6004,42

2

Узагальнена фінансова потреба сім’ї молодих учених НАН України

11714,89

Дані офіційної статистики
3

Середньомісячна заробітна плата одного українського працівника за січень-вересень 2015 р.

4012

4

Сукупні витрати в середньому у розрахунку на одне домогосподарство
у 2014 р.

4048,9

Показники з нормативних документів НАН України з 01.09.2015 р.
5

Посадовий оклад (тарифна ставка) інженера (без категорії)

1657–1871

7

Посадовий оклад (тарифна ставка) молодшого наукового співробітника
з 01.09.2015 р.

3019–3196

8

Посадовий оклад (тарифна ставка) наукового співробітника з 01.09.2015 р.

3397–3679

9

Посадовий оклад (тарифна ставка) старшого наукового співробітника з
01.09.2015 р.

3391–4128

10

Розміри академічних стипендій для аспірантів з 01.09.2015 р.

1567–2611

11

Розміри академічних стипендій для докторантів з 01.09.2015 р.

2077–3461

Показники з нормативних документів НАН України з 01.12.2015 р.
12

Посадовий оклад (тарифна ставка) інженера (без категорії)

1822–2058

13

Посадовий оклад (тарифна ставка) молодшого наукового співробітника

3320–3515

14

Посадовий оклад (тарифна ставка) наукового співробітника

3736–4048

15

Посадовий оклад (тарифна ставка) старшого наукового співробітника

4389–4540

16

Розміри академічних стипендій для аспірантів

1723–2872

17

Розміри академічних стипендій для докторантів

2284–3806

Джерело: [21–28]
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За даними другого етапу узагальнена
особиста фінансова потреба «молодого вченого НАН України» в середньому
на місяць склала 6004,42 грн (станом на
травень-серпень 2015 року), а фінансову
потребу сім’ї на місяць респонденти визначили в середньому як 11714,89 грн. Для
порівняння наведемо в табл. 3 інформацію із даних офіційної статистики України [21; 22] та чотирьох розпоряджень
Президії НАН України про підвищення академічних стипендій та посадових
окладів наукових працівників науководослідницьких установ і організацій та
інших наукових установ НАН України,
які були прийняті на виконання Постанов Кабінету Міністрів України «Про
підвищення оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» [23–28].
Посадові оклади та стипендії наукової
молоді було підвищено з 1 вересня та з 1
грудня 2015 року.
Зазначимо, що наведено дані саме
тарифних ставок, тобто без вирахування із заробітної плати 3,6% єдиного соціального внеску (ЄСВ) (з січня 2016
року ЄСВ із заробітної плати скасовано,
діє лише відрахування 22% з фонду заробітної плати), 15% податку на доходи
фізичних осіб (ставку було підвищено
до 18% з січня 2016 року) та військового
збору 1,5% з усієї суми заробітної плати
та з інших доходів, а також без урахування переходу на скорочений тиждень, на
який перейшла певна кількість наукових
установ НАН України [26; 27, ст. 161; 28;
29; 27, ст. 161 підрозділу 10 Перехідних
положень].
Як бачимо з табл. 3, узагальнена
особиста фінансова потреба молодого
вченого НАН України, яка було отримана при анкетуванні, значно перевищує оклади за посадами, які обіймає
більшість респондентів опитування, та
розміри академічних стипендій в НАН
України, незважаючи на два підвищення
заробітної плати в Україні [23; 24].
В Україні гостро стоїть питання придбання власного житла, і тому стан житлового забезпечення наукової молоді
НАН України дуже цікавив організаторів
ISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

опитування, проте вони вирішили обмежитися одним питанням – про тип житла. Згідно з даними від респондентів, знімають житло 22%, в гуртожитку живуть
28,7%, власним житлом забезпечені 21%,
значна частина проживає з батьками
(28,3%); у аспірантів ці показники, відповідно, складають 24,2%; 37,3%; 14,1%;
24,2%. Таким чином, у 79% молодих вчених житлове питання не вирішене. Дані
щодо житлового забезпечення респондентів наведено на рис. 3.

ɩɪɨɠɢɜɚɸ
ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ
28%
ɜɥɚɫɧɟ
ɠɢɬɥɨ
21%

ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɟ
ɠɢɬɥɨ
22%
ɝɭɪɬɨɠɢɬɨɤ
29%

Рис. 3. Відповіді респондентів на питання
«Вкажіть Ваше місце проживання»
Джерело: побудовано авторами за даними
опитування

Опитування також підтвердило тенденцію до підвищення шлюбного та
дітородного віку в Україні й серед працівників НАН України [33; 34]. 28% респондентів вказали, що живуть у шлюбі.
Багатодітні сім'ї (основа відтворення населення в країні) були лише у чотирьох
респондентів (0,9%), дві дитини у – 4,7%,
одна дитина – у 15,9%. Україна останнім
часом має від’ємний природний приріст
населення: його скорочення за 2013 рік
складало 158,7 тисяч чоловік [35, с. 316].
Достатньо гострий контраст дає
порівняння відповідей респондентів
щодо їх задоволення роботою та планів
стосовно їх майбутньої роботи в НАН
України. Так, якщо 91,4% респондентів відчувають задоволення від наукової
роботи, то пов’язують своє майбутнє з
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НАН України, провідною науковою організацією країни, тільки 55,1% (рис. 4).
З-серед респондентів вікової групи 30–
35 років 92,2% відчувають задоволення
від наукової роботи і 60,5% бажають працювати в НАН України, що більше, ніж
у загальній групі. Проте зазначимо, що
більшість респондентів цієї вікової групи
вказували місце роботи в НАН України
одночасно з іншими варіантами працевлаштування (наприклад «НАН України,
за кордоном, бізнес») і тільки 17,8% за-

значили без вагань лише НАН України.
Це відповідає висновку О. С. Поповича та О. П. Костриці про різке скорочення вікової групи 40–49 років у
науковій системі України [19, с. 7]. Також важливо відзначити, що частки респондентів, які планують працювати в
НАН України та виїхати за кордон, є
майже однаковими, що вказує як на
схильність молоді до мобільності, так і
на глибоку соціально-економічну кризу
в суспільстві.

Ⱦɟ ȼɢ ɛɚɠɚɽɬɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ?
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Рис. 4. Відповіді респондентів на питання
«Де Ви бажаєте працювати у майбутньому?»
(обрати з переліку кілька відповідей)
Джерело: побудовано авторами за даними опитування

Незначною виявилась обізнаність
наукової молоді із законодавством про
наукову і науково-технічну діяльність
(49,5%). Навіть з-серед тих респондентів,
хто позитивно відповів на питання анкети «Чи знайомі Ви із законодавством
України про наукову та науково-технічну
діяльність? Вкажіть, які, на Вашу думку,
необхідні зміни?», значна група (17,2%)
кваліфікує звої знання як «поверхові»
або «часткові».
Абсолютна
більшість
опитаних
(84,1%) вважає необхідною реформу
НАН України. У відповідях на анкету напрями пропонувалися від дуже радикаль-
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них (наприклад, розформування організації або запровадження вікового цензу
для керівництва, що є також результатом
впливу дискусій у пресі та Інтернеті) до
помірних («Дайте нам просто працювати
з нормальним фінансуванням!»).
Було отримано певну кількість конкретних пропозицій стосовно вдосконалення чинного законодавства. Також
організатори анкетування виділили 3%
«радикальних» відповідей, які не спрямовані на формування конструктивних
змін у законодавстві. Утім, на нашу думку, найбільш цікавими є пропозиції, на
які ми дамо свій коментар.

ISSN 0374-3896 Science and Science of Science, 2016, № 2

АНАЛІЗ ДАНИХ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ

1. Збільшити фінансування науки в
України в цілому та НАН України зокрема.
Видатки Державного бюджету на
НАН України було знижено на 12,18%
(2054197,7 тис. грн у 2016 році, 2338991,7
тис. грн у 2015 році) [37; 38]. За розрахунками фахівців ЦДПІН ім. Г. М. Доброва
НАН України, щоб наука виконувала
економічну функцію, її фінансування
повинно складати не менше 1,7% ВВП,
а інакше вона залишається витратною
галуззю [39, с. 9]. Тому необхідно збільшити видатки на НАН України так, щоб
вони не тільки покривали витрати на оплату праці науковців, а й дозволяли стабільно оновлювати наукове обладнання
відповідно до світових стандартів.
2. Підвищити соціальний статус
українського вченого, в тому числі із залученням до діалогу широких верств громадськості.
У ринковій економіці соціальний
статус людини визначається здебільшого
її доходами та в меншій мірі її соціальним забезпеченням, тому підвищення
соціального статусу науковця без покращення його матеріального становища
навряд чи відбудеться, і, до того ж, ґрунтовний та аргументований діалог науковців із громадськістю через ЗМІ щодо ролі
науки також потребуватиме витрат.
3. Створити програму пільгового кредитування на отримання житла молодими
ученими.
Якісне житло є одним з найвагоміших компонентів соціального забезпечення, оскільки воно впливає на приріст населення та продуктивність праці,
проте ціни на житло в Україні зараз дуже
високі.
4. Розширити систему національних
грантів, стипендій, премій для молодих
учених.
Це позитивно вплине на професійну реалізацію молоді в науковій системі
України, проте також потрібно підвищувати базове фінансування, тобто кошти на утримання та матеріально-технічне
оснащення наукових установ. У західних
країнах існує давня традиція меценатства
в науці, яскравим прикладом якої є Нобелівська премія – заповіт винахідника і
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приватного промисловця Альфреда Нобеля, проте в Україні нічого подібного
немає. Наприклад, премії імені видатних
українських вчених видаються з державного бюджету.
5. Покращити зв’язки науки, освіти,
бізнесу і промисловості, що зменшить перепони для комерціалізації прикладних досліджень.
У 2015 році обсяг промислового виробництва в Україні зменшився порівняно з 2014 роком на 13,4% [40, с. 8], що
знижує попит на наукові розробки та
можливості працевлаштування молодих
спеціалістів у промисловості. Скорочення
фінансування НАН України спричинило
кадрові скорочення та структурні зміни.
При подібному скороченні з дефіцитом
фінансування складно проводити якісні реформи – наукові та освітні установи
орієнтуються на самозбереження, а не
на інтенсивний розвиток. З іншого боку,
нова редакція Статуту НАН України,
затверджена на Загальних зборах НАН
України 14.04.2016 року відповідно до
змін у законодавстві (у тому числі нового
Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»), дозволяє НАН
України створювати вищі навчальні заклади та промислові підприємства [41].
6. Запровадити оцінювання результативності наукової діяльності іноземними
вченими та експертами. Створити реальну систему наукового ліфту на підставі
об’єктивних показників, зокрема індексу
Хірша.
В НАН України розроблено методику оцінювання установ на основі досвіду
деяких європейських країн. В методиці
закладено принцип пріоритетності якісного експертного оцінювання установи
порівняно з кількісними (наукометричними) показниками [42, с. 3]. Зауважимо, що у розвинених європейських країнах наукові установи мають стабільне
і, головне, достатнє фінансування. В
Україні хронічне недофінансування науки ускладнює процес об’єктивного оцінювання наукових результатів діяльності
установи за будь-якою методикою. Крім
того, наукометричні методики найкраще
працюють у невеликих за штатною чи-

73

С. О. Жабін, О. П. Казьміна, О. С. Вашуленко, О. С. Соснов

сельністю наукових установах, які займаються теоретичними дослідженнями, що
відображені у публікаціях.
Значення індексу Хірша залежить від
галузінауки.Взахіднихкраїнахзростаєкритичне ставлення до цього показника [43].
Досвід впровадження наукометричних
систем оцінювання в установах історико-філологічного профілю в країнах Західної Європи і Америки (Великобританія, Франція, Фінляндія, Канада та ін.)
виявився невдалим; і зараз є тенденція
до відмови від використання індексу цитування (а також індексу Хірша, імпактфактора журналу) для моніторингу стану
гуманітарних дисциплін [44].
7. Підвищити прозорість та відкритість фінансування наукової діяльності.
Перші кроки к цьому напрямі вже
здійснюються. Прийнято Розпорядження Президії НАН від 14.03.2016 р. № 143
«Про оприлюднення використання публічних коштів», яке зобов’язує установи
НАН України оприлюднювати інформацію про використання коштів на вебпорталі e-data.gov.ua.
Висновки і перспективи подальших
досліджень. На підставі отриманих даних можна зробити висновок про незадовільність
соціально-економічного становища молодих учених НАН
України: загальна фінансова потреба
молодого вченого НАН України значно перевищує ставки заробітної плати,
у більшості молодих вчених не вирішене житлове питання. Умови праці
у молодих вчених також незадовільні,
оскільки більшість з них, згідно з повідомленнями, не має нормально обладнаного робочого місця. Незадовільним
є і стан міжнародного співробітництва
молодих вчених НАН України зважаючи на відсутність їх реальної співпраці з
іноземними колегами (участі у спільних
проектах та спільних публікаціях). Утім
низьке соціально-економічне забезпечення молодих вчених НАН України
1.
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Населення України. Трудова еміграція в
Україні / Відп. ред. Е. М. Лібанова. – К. :
Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України,
2010. – 233 с.

практично не впливає на їх прагнення
займатися наукою, хоча знижує результативність їх праці, змушує їх міняти
місце роботи у зрілому віці, а також
сприяє радикалізації їх поглядів на реформу наукової системи в країні загалом та в НАН України зокрема незважаючи на їх недостатню обізнаність із
законодавством у сфері наукової та науково-технічної діяльності.
Матеріали проведеного соціологічного дослідження будуть використані при
підготовці Національної доповіді про стан
науки та перспективи науково-технологічного розвитку України за 2015 рік.
Організатори проекту планують проводити електронні опитування стосовно
соціально-економічного стану молодих
вчених щорічно, оскільки це не потребує
великих витрат та зусиль і водночас забезпечує великий масив цінних емпіричних даних для наукознавчого аналізу, а
РМУ за допомогою анкетування отримують зворотний зв’язок із молодими вченими, яких вони представляють. Через
декілька років анкетування можна буде
робити висновки вже стосовно динаміки
наукових та соціально-економічних показників молодих вчених.
Анкета опитування потребує вдосконалення. Незважаючи на ретельні й неодноразові її обговорення в декількох
РМУ деякі запитання виявилися не настільки ефективними як очікувалося.
Крім того, хоча загальна кількість отриманих відповідей дозволяє вважати
опитування репрезентативним, наукова
молодь із 6 відділень НАН України практично не відповіла на анкету, що знизило об’єктивність (аналітичну цінність)
отриманих даних.
У 2016 р. планується удосконалити
анкету та значно розширити коло опитуваних, долучивши до опитування не
тільки наукову молодь НАН України, а
й молодих співробітників провідних вищих навчальних закладів міста Києва.
2.
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Анализ данных социологического исследования молодых
ученых НАН Украины в 2015 году
Статья содержит анализ электронного социологического исследования молодых ученых
НАН Украины, проведенного в 2015 году. Приведены подробные данные о характеристиках обследуемой выборки: распределение респондентов по отделениям НАН Украины и по должностям.
Анализ охватывает данные от респондентов, касающиеся патентования, публикационной активности, участия в международном научном сотрудничестве, академической мобильности,
материально-технического обеспечения рабочих мест, удовлетворенности заработной платой,
планах относительно будущей научной карьеры и, в частности, работы в НАН Украины. Анализ
свидетельствует о неудовлетворительном социально-экономическом состоянии молодых ученых
НАН Украины и низком уровне их международного сотрудничества. Это, однако, не влияет на
их стремление заниматься наукой, но снижает их продуктивность, вынуждает их в зрелом возрасте менять работу, а также радикализирует их отношение к реформам как научной системы
в целом, так и НАН Украины, несмотря на их недостаточное знание законов о научно-технологической сфере.
Ключевые слова: молодые ученые, Национальная академия наук Украины, советы молодых
ученых, опрос, респондент.
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ЗАРУБІЖНА НАУКА
Предлагаемый читателю памфлет Ю. М. Батурина, написанный строгим научным
языком, но в публицистической манере, не свойственной научным публикациям, все
же воспринимается как научный труд. И не только потому, что речь в нем идет о
сравнительно новом явлении в российской академической науке, отражающем грубое
административное вмешательство власти в профессиональные дела ученых. Автор
нашел оригинальный способ показать абсурдность такого вторжения во внутренние
дела науки, приводящее фактически к запрету главного принципа, обеспечивающего
эффективность научной работы – принципа «академической свободы».
Публикуемый материал можно было бы отнести к категории научного юмора, если
бы не катастрофичность складывающейся в российской научной сфере ситуации и не
предельная жесткость оценок автора. Скорее, это научная сатира в духе «Законов
Паркинсона» и «Принципа Питера». Однако от этих известных произведений статью
отличает использование визуального ряда, который наглядно убеждает языком
искусства.
Редакция журнала «Наука и науковедение» считает, что используемая автором
форма изложения действительно очень серьезной научной проблемы повышает
доказательность истины и привлекательность темы не только для ученых, но, возможно,
для представителей власти.

Ю. М. Батурин

ПОХВАЛА ФАНО
Искусствоведческий комментарий
к академической реформе*
«…Мне казалось, что эта игра ума моего тебе особенно должна
прийтись по вкусу, потому что ты всегда любил шутки такого рода,
иначе говоря — ученые и не лишенные соли… Ничего нет забавнее, чем
трактовать чушь таким манером, чтобы она отнюдь не казалась чушью… Сдается мне, что я восхвалил Глупость не совсем глупо».
(Эразм Роттердамский – Томасу Мору, 10 июня 1508 г.)

Спустя два года после того, как за
академическую реформу взялось Федеральное агентство научных организаций
(ФАНО), наконец, прояснился ее глубинный смысл. Теперь, когда нам открылась внутренняя эстетика решений по
реформированию РАН, справедливо будет воздать заслуженную похвалу ФАНО.

Надо признать, с художественной точки
зрения замысел реформы был весьма
нетривиален, и потому не сразу стал понятен рациональному научному мышлению.
В науке и технике (и управлении ими)
действует принцип красоты, который заключается в том, что правильный подход

*Статья опубликована в «Новой газете», № 28, 18 марта 2016 г.
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всегда отличается особой гармонией,
элегантностью, ясностью, стройностью
и изящностью (П. Дирак, В. Гейзенберг,
А. Пуанкаре).
Известно, что если контуры самолета
некрасивы, он не полетит. Если формула
некрасива, то она неверна. Если реформа
некрасива, она не пройдет. Некрасива?
Помилуйте...
Как Фано над Льюисом
Кэрроллом верх взяло
Некоторое время назад ФАНО выпустило документ, содержащий формулу расчета зарплаты руководителя института (http://fano.gov.ru/ru/documents/
card/?id_4=65967). Формула сразу же вызывала ассоциацию с элегантным юмором Льюиса Кэрролла. У этого мастера
парадоксов есть небольшой памфлет
«Новый метод нахождения значений заработной платы». Идея написать его появилась, когда (сто пятьдесят лет назад!)
возникла острая дискуссия вокруг некоего человека, занявшего т.н. королевскую
кафедру (кафедру, учрежденную королем) и установившего себе заработную
плату 400 фунтов вместо традиционных
40 фунтов. Кэрролл блестяще использовал псевдоматематические рассуждения:
пусть W – выполненная работа; Т – время работы; р – норма выплаты; ϖ – плата за работу; выполненную за время Т;
J – руководитель королевской кафедры
и т. д. Представив далее несколько вариантов «математического» метода оценки
заработной платы руководителя, Кэрролл указывает, что главной трудностью

определения ее значений оказывается
наличие J и возрастание этой переменной до «неудобно высокой величины».
Поэтому он предложил единственно разумный метод, – основанный на исключении переменной J из процесса получения конечного решения.
Казалось, самоирония ФАНО поможет примирению с уважающими хорошую шутку учеными. Однако очень
скоро выяснилось, что ФАНО отнюдь
не шутит. Недавно газета «Московский
комсомолец» опубликовала сравнительную таблицу уровня зарплат ученых и
руководителей ФАНО (http://www.mk.ru/
economics/2016/02/18/uchenye-v-shokeot-novoy-finansovoy-politiki-federalnykhvlastey.html), вызвавшую длительное незатухающее обсуждение в научной среде.
Доход руководителя ФАНО выше дохода
доктора наук, главного научного сотрудника института в 40(!) раз. То есть разрыв
вчетверо больший, чем удививший привыкшего представлять то, что и представить себе невозможно, Льюиса Кэрролла. Какие уж тут шутки! Нешуточность
подхода несколько меняла дело, но, пожалуй, ирония и квазиматематические
построения в стиле Кэрролла только
снизили бы изысканность реформаторской задумки.
Как задумывалась
невозможная реформа
Вернемся к формуле ФАНО, по которой должностной оклад (ДО) руководителя института рассчитывается через
натуральный логарифм (ln):
2

2

ДО = 6216•Кд•ln √N +F ,
где КД – коэффициент, отражающий особенности
деятельности учреждения (для институтов КД = 1,5),
N – численность работников института и
F – размер денежных поступлений из всех источников.
Формула тут же подверглась жесткой
критике со стороны академических кругов. И напрасно. Сосредоточившись на
замечаниях, многие не увидели неисчерпаемую красоту замысла, оказавшуюся,
как часто бывает, прямым продолжением отмеченных недостатков.
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В чем справедливость критики? У
N и F разная размерность. ФАНО складывает работников и рубли (точнее, их
квадраты, но это несущественно). Смело, не ортодоксально и в тренде! Действительно, сегодня ты настолько человек,
сколько рублей зарабатываешь. Но кри-
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тики так и не получили ясного ответа на
законный вопрос: как же арифметически
корректно складывать людей и предназначенные им выплаты? Тем не менее,
ответ существует.
Любой доучившийся до 8 класса
средней школы аналитик легко обнаружит в правой части формулы ФАНО не

очень скрывающуюся под логарифмом
теорему Пифагора, ошибки в формулировании которой ни разу не допускал
даже самый последний двоечник: «квадрат гипотенузы равен сумме квадратов
катетов» (N2 + F2). Чтобы проще увидеть сумму квадратов катетов, заметим,
что

ln√ N2 + F2 = 1/2 ln (N2 + F2)
Итак, треугольник. Но не простой, а
весьма необычный и интересный. Впервые его обнаружил в 1934 году шведский
художник Оскар Рёйтерсверд (рис. 1). В
1958 году Роджер Пенроуз опубликовал

1. О. Рёйтерсверд (1934)

2. Треугольник Пенроуза (1958) 3. Марка Швеции (1982)

Найденная Рёйтерсвердом конфигурация настолько ошеломила мир, что
Швеция по прошествии почти полувека,
в 1982 году сочла возможным поместить
невозможный треугольник на почтовую
марку, как величайшее открытие, сделанное соотечественником (рис. 3). А
знаменитый голландский художник Мауриц Эшер создал на основе невозможного треугольника самые известные свои
работы – «Бельведер» (1958), «Поднимаясь и опускаясь» (1960), «Водопад» (1961)
(рис. 4, 5 и 6).
Швеция гордо выпустила почтовую марку, но ни они, и никто в мире
не додумался выстроить управление
наукой на фундаменте из невозможной
фигуры (сложить людей и деньги). И
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в «Британском психологическом журнале» статью о невозможной конструкции
Рёйтерсверда, после которой за ней закрепилось название «треугольник Пенроуза» (рис. 2).

если «Бельведер» символизирует будущее (пореформенное) здание российской науки, то нельзя не признать его
исключительную красоту (и тем самым
правильность реформы).
На литографии «Бельведер» вы
видите, как по приставной лестнице
вверх поднимаются два человека. Низ
лестницы упирается в плоскость пола
второго этажа внутри беседки, а верх…
Боже! Как это может быть? Верх лестницы прислонен к ограждению третьего этажа… снаружи! Человек, который
только начинает подъем (его реформа пока не затронула), еще находится
внутри бельведера, а тот, кто поднялся
выше (и вкусил все прелести реформы),
оказался вне здания науки.
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4. М. Эшер. «Бельведер»

5. М. Эшер. «Поднимаясь
и опускаясь»

Сидящий внизу, у ступеней беседки
человек, по всей видимости, из ФАНО,
уверенно собирает по лежащему на полу
чертежу странный кубоид, по схеме которого построен и сам бельведер (рис. 7).
А кубоид – это трехмерный аналог невозможного треугольника (рис. 8), как
если бы мы в формуле ФАНО дополнили
параметры численности и денежных поступлений, например, индексом Хирша
или показателем цитируемости.
Итак, оказывается, сопрягать людей и дензнаки, и вообще что угодно с
чем угодно, очень даже можно. Прорыв,
сделанный ФАНО, поистине сравним
с переходом от евклидовой геометрии к
геометрии Лобачевского и Римана. И в
геометрии Лобачевского, и в геометрии
Римана многие утверждения противоречат представлениям Евклида, поэтому
взгляды и Лобачевского, и Римана тоже
поначалу многими отвергались.
Например, в геометрии Евклида через каждую точку, не принадлежащую
данной прямой, можно провести только
одну прямую, параллельную данной. Геометрия Римана не знает параллельных,
в ней любые две прямые имеют общую
точку как на глобусе любые два меридиана пересекаются в полюсах. А в геометрии Лобачевского через данную точку
ISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

6. М. Эшер. «Водопад»

7. М. Эшер.
«Бельведер»
(фрагмент)

8. Кубоид

можно провести сколько угодно прямых,
параллельных данной прямой.
Подозрение, что мы находимся на
пути в мир абсурда возникло еще в 2014
году, когда несколько солидных министерств всерьез спорили и вели переписку о том, научная или не научная организация Российская академия наук.
Как на пространство
Лобачевского 69 рублей
не хватило
ФАНО сделало смелый, важный и
полезный шаг. Формулы, если они не затуманиваются общими фразами, исключительно четко указывают на существо
процесса или явления.
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Обратим внимание на следующую тонкую деталь. Чтобы наше пояснение было

нагляднее, запишем формулу ФАНО эквивалентным образом, но немного по-другому:

ДО = 6216•Кд•ln√ N2 + F2 = 6,216•103•Кд•ln√ N2 + F2
Ученые, принадлежащие к классической академической школе, несомнен-

но, обратили внимание, что величина
6,216 очень близка к удвоенному числу π:

2π = 6,284
Невозможно не понимать исключительную важность числа ϖ в науке (а также в жизни ученых). Возникает вопрос:
неужели руководство ФАНО из-за 68
рублей (6284 – 6216 = 68) отказалось от
фундаментальных констант?
Но нет! Это в геометрии Евклида
отношение длины окружности к радиусу всегда равно 2ϖ. В геометрии Лобачевского это отношение всегда больше,
чем два «пи», а в геометрии Римана
меньше. То есть ФАНО выполняет свои
построения в геометрии Римана, а не в
геометрии – Лобачевского. Выскажем
осторожное предположение, что в геометрии Лобачевского вышло бы покрасивее (да и патриотичнее), но видимо,
средств (69 руб.) не хватило. Не будем
спорить с финансистами, чтобы не получить воспаления нервных корешков.
Впрочем, оба варианта относятся к геометрии искривленных пространств – в
этом суть дела.

9. Мэтью Хемакерс.
«Невозможый куб»
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10. Сандро
Дель-Пре.
«Бельведер»
М. Эшера

Шедевры далеко не всегда создаются
мгновенно, по наитию. Обычно их появлению предшествует трудная, долгая и
не всегда благодарная работа. Бельгиец
Мэтью Хемакерс показал, как выглядит
на самом деле кубоид (рис. 9), а швейцарский художник Сандро Дель-Пре наглядно продемонстрировал, как необходимо выкрутить опоры, чтобы получить
прекрасный «Бельведер» (рис. 10).
Собственно, в этом весь секрет
ФАНО: надо скрутить-выкрутить сложившейся системе организации науки
руки-ноги и отправить ее в невозможные
миры, где и увидим фантастическую по
красоте конструкцию. (Будет ли она работать – вопрос, выходящий за пределы
компетенции архитекторов реформы).
Как выкрутить руки науке
Основой архитектоники вывернутых
опор является понятие изгиба. Изгибом
называется вид нагружения опоры, при
котором в ее сечениях возникают изгибающий момент и поперечная сила. Например, ФАНО выпускает документ «О
неправомерных запросах». В нем речь
идет о том, что письма, связанные с научной деятельностью (а это, безусловно, базовая опора), РАН не имеет права
посылать прямо в институты — только
через ФАНО, которое по своему усмотрению определяет, можно ли данную
бумагу направлять в институт или нет.
Искривление потока информации о научной работе (изогнутая ось опоры) сочетается с поперечной силой увеличившегося бумажного потока.
Отдельные опоры обладают повышенной жесткостью, то есть способностью сопротивляться внешним воздействиям без
видимых деформаций. Таковым оказалось
научно-методическое руководство инсти-
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тутами со стороны РАН, прямо предусмотренное действующим законом. В этом
случае искривление опоры достигается в
два приема: первичным разрушением при
изгибе с последующим сколачиванием обломков в виде пространственной кривой.
Такой попыткой стало письмо руководителя ФАНО М. М. Котюкова президенту
РАН В. Е. Фортову о том, что Академия
наук не имеет права выпускать Положение
о научно-методическом руководстве научными организациями.
Видно, что Агентство заботится о
регламентации жизни в искривленном
пространстве. Так, ФАНО России выпустило Положение об Управлении по взаимодействию с Российской академией
наук и обеспечению деятельности научно-координационного совета. Стремление к взаимодействию столь сильно, что
одну из основных своих задач Агентство повторило дважды: «взаимодействие
в установленном порядке с президиумом и отделениями федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук» (части 2 и
5 пункта 3). Помимо явного удовольствия при произнесении лишний раз слов
«федеральное государственное бюджетное учреждение» применительно к РАН
в повторении виден и практический расчет – взаимодействие хочешь-не хочешь
приходится осуществлять как в реальном
мире (часть 3), так и (часть 5) – в мире,
искривленном реформой (кто не верит,
см. на сайте ФАНО: http://fano.gov.ru/
ru/documents/card/?id_4=66148). При
этом Управление «обеспечивает реализацию Агентством функций по реализации
государственной политики» (п. 5. 1) –
классический двойной изгиб реализации. Об удвоении реальности свидетельствуют и другие пункты Положения.
Например, начальник Управления осуществляет непосредственное руководство деятельностью Управления (ч. 3 п. 1 –
это для реального мира) и непосредственное руководство Управлением (ч. 4 п. 7 –
действительно, какая может быть деятельность в невозможном мире, поэтому
и руководить там надо не деятельностью,
а Управлением). И т. д.
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Способов изгиба опор науки много: и
бумажно-бюрократический абсурд, и несуразная формализация науки, и гонка за
цитируемостью вместо исследований, и
административный нажим на директоров
и научных сотрудников, и многое другое.
Наибольшие возможности для искривления опор представляет реструктуризация.
Не случайно тема кубоида стала настолько популярной в сегодняшнем искривленном мире, что живописцы на
рисунках нередко используют прямые
цитаты из М. Эшера. Вот как видится
будущее российской науки, когда она
пройдет реструктуризацию и вместо
множества аккуратно уложенных кир-

Жос де Мей. Построения на основе
треугольника Пенроуза и кубоида

11. Планы реструктуризации…

12. … и результат
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пичиков-институтов (рис. 11) организационно будет состоять из небольшого
числа мегалитических структур – федеральных исследовательских центров,
отличающихся от сооружений неолита
разве что особой элегантностью их сопряжения, которую удачно подчеркнул
фламандский художник Жос де Мей
(рис. 12). Стоит обратить внимание на
последний оставшийся после реструкту-

ризации научный инструмент – каменный топор.
Результаты исследовательской работы в институтах скоро станут напоминать положенные в основу реформы
науки такие классические образцы, как
«Водопад» М. Эшера или его же кубоид
с поправкой на неповторимость элегантности и красоты, достигнутые мэтром.
Вместо безупречной эшеровской архитектуры каскада на жизненном рисунке Сандро Дель-Пре мы видим простой
деревянный ступенчатый водосток, к
которому с помощью невозможного брускового соединения прикреплена видавшая виды труба, а в нее из нижней части
водостока через воронку попадает вода,
протекающая далее по трубе и выливающаяся из открытого крана в верхнюю
часть водостока (рис. 13).
Изобретение ФАНО все новых и новых гнутых конструкций (рис. 14) позволяет добиться наиболее выгодных геометрических параметров в искривленных
пространствах, обеспечивающих изящество вывернутых опор.
Как жаль, что авторы столь совершенной по красоте замысла и искусному

13. Сандро Дель-Пре.
«Водный каскад»

14. Сандро Дель Пре.
«Квадратура колеса»
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15. Жос де Мей.
Homo Geometricus
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воплощению реформы, достойной высших наград, наиболее ценимых в мире
искусства, до сих пор остаются неизвестными. Наверное, поэтому в галерее лиц,
которые никогда не забудет наука, они

представлены загадочным портретом
кисти Жоса де Мея «Homo Geometricus»
(рис. 15). (Не будем обижаться за Геометрию – она лишь помогает нам понять
титанов мысли!)
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Пионеры ракетно-космической
науки и техники
Статья является органическим продолжением публикации одного из авторов под названием
«Начальный этап ракетно-космической науки и техники», вышедшей в 2015 г. в № 4 настоящего
журнала, в которой впервые в украинской историографии кратко излагался этап формирования
мирового ракетостроения (1926–1944) с предысторией (ХIII ст. – начало ХХ ст.), т. е. его
идейный срез. Здесь же приведены краткие биографии тех ученых и конструкторов, которые
фигурировали в названной выше публикации, с некоторыми дополнениями, а также значительное
количество новых. Выполнено уточнение старых фактов, введено в научный оборот немало новых,
еще недавно засекреченных. Присутствует в статье и ряд ученых и конструкторов с украинскими
корнями. Статьи сопровождаются, как правило, портретами и литературой, в них используются
сокращения, принятые в энциклопедических изданиях.

АРТЕМЬЕВ Владимир Андреевич – российский конструктор ракетной техники.
Р. 24.06.1885 в Петербурге в семье военнослужащего. После окончания в 1905 гимназии
ушел добровольцем на русско-японскую войну, за проявленную храбрость был произведен
в унтер-офицеры и награжден Георгиевским
крестом. В 1911 окончил Алексеев. военное
училище и был направлен в Брест-Литов.
крепостную артиллерию, где заведовал лабораторией по созданию осветительных ракет. В
1915–20 работал в Главном артиллерийском
управлении в Москве, 1921–22 и 1925–33 –
в Газодинамической лаборатории (ГДЛ) (в
1922–25 пребывал в заключении в соловецком лагере якобы за шпионаж и халатное
отношение к работе); 1933–44 – в Реактивном научно-исследовательском институте
(РНИИ) в Москве, затем – главным конструктором ряда НИИ и проектных институтов. Ум. 11.09.1962.
Инженерно-конструкторские разработки посвящены созданию ракет и реактивных
снарядов (РС). Совместно с Н.И. Тихомировым и др. в середине 20-х годов получил
стабильный бездымный ракетный порох на
основе пироксилина и тротила, который использовался в РС, разрабатываемых в ГДЛ.
Сконструировал первую советскую ракету
на таком порохе, успешный пуск которой
состоялся 3.03.1928, и противолодочную глубинную бомбу с реактивным движителем.
Участвовал в разработке и совершенствова-

нию реактивных снарядов РС-82 и РС-132,
используемых в различных типах реактивных
минометов «Катюша». В 1941–45 осуществил
много разработок в области военной техники,
с 1945 разрабатывал ракетные снаряды.
Гос. пр. СССР (1941, 1943). Ордена и
медали СССР. Его именем назван кратер на
Луне [31; 32].
БОКСЕР Эдвард (Boxer E.) – английский
военный инженер, полковник. Р. в 1822.
C 1855 – руководитель лаборатории Оружейного арсенала в Вулвиче. Ум. в 1898.
Разработки посвящены ракетам. В 1865 построил двухступенчатую ракету, состоящую из
двух ракет Конгрева, расположенных одна за
другой, практически реализовав будущую идею
составной ракеты К.Э. Циолковского [8].
БРАУН Вернер (Braun W. von) – выдающийся немецкий конструктор ракетно-космической техники, основоположник современного ракетостроения. Р. 23.03.1912 в г.
Вирзице (Пруссия, ныне Выжнек в Польше).
В 1930–34 учился в Берлин. техн. ун-те и Цюрих. политехникуме, в 1934 получил степень
доктора физики в Берлин. ун-те. В 1932–36
работал в ракетной научной группе В. Дорнбергера. В 1937 – апрель 1945 – технический
руководитель Исследовательского ракетного центра Пенемюнде. 2 мая 1945 в конце войны с группой ведущих специалистов
Пенемюнде сдался в плен американцам. В
дальнейшем работал в ракетно-космическом
комплексе США – с 1945 возглавлял службу
проектирования и разработки вооружения
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в Форт–Блиссе (штат Техас), с 1950 – в Редстоун. арсенале в Хантсвилле (штат Алабама),
1960–70 – директор Центра космических
полетов им. Дж.Маршалла НАСА, 1970–72 –
заместитель директора НАСА по планированию пилотируемых космических полетов,
с 1972 работал в промышленности США.
Ум. 16.05.1977.
Научные и инженерно-конструкторские
разработки относятся к ракетной и ракетнокосмической технике, космонавтике. В 1930
начал работать с ракетами на жидком топливе. В 1932–33 на полигоне близ Куммерсдорфа осуществил запуск нескольких ракет на
высоту 2000–2500 м. В 1941 сконструировал
первую боевую управляемую баллистическую
жидкостную ракету «Фау-2», успешный пуск
которой состоялся в октябре 1942, в США
стала прообразом ряда последующих ракет
подобного типа. В 1950 начал разработки семейства ракет «Редстоун» и их модификаций,
в августе 1953 ракета «Редстоун» RGM-11 совершила первый полет (дальность стрельбы
600 км, была оснащена отделяющейся ядерной боеголовкой, находилась на вооружении
армии США в 1958 – 64). Модификацией ее
были ракеты серии «Юпитер», запуски которых начались в сентябре 1955, трехступенчатая ракета «Юпитер-С», запущена в 1956–57,
ее четырехступенчатый вариант «Юнона-1»
использовалась для запуска 1 февраля 1958
первого американского искусственного спутника Земли (ИС3). В качестве РН «Юпитер-С» использовалась в программе «Меркурий» в суборбитальных полетах (1961), в
т. ч. с первым американским астронавтом
А.Шеппардом 5 мая 1961. Руководил разработкой РН семейства «Сатурн» и космических кораблей (КК) серии «Аполлон», запускаемых к Луне, первый пуск РН «Сатурн-1»
состоялся в 1961. 16 июля 1969 РН «Сатурн-5»
вывела на окололунную орбиту космический
корабль «Аполлон-11» с тремя космонавтами

В.А. Артемьев

В. фон Браун
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на борту, 20 июля была произведена посадка лунного отсека корабля на поверхность
Луны, и 21 июля астронавты Н. Армстронг и
Э. Олдрин вышли из кабины и пробыли вне
ее более двух часов.
Золотые медали им. С. Ленгли (1967),
А. Гумбольдта (1975), медаль НАСА (1969).
Нац. медаль за науку США (1975) [1; 4; 19].
ВАГНЕР Герберт (Wagner H.) – немецкий инженер-конструктор в области авиа- и
ракетной техники. Р. 22.05. 1900 в Граце (Австрия). Окончил Берлин. техн. ун-т (1923). В
1940—45 работал в компании Henschel (Берлин–Шонефельд); 1945–57 – в Испытательном центре вооружений ВМС США (Пойнт
Мугу), с 1957 – проф. Высшей техн. школы в
Ахене (Германия). Ум. 28.05.1982 в США.
Занимался исследованиями телеуправляемых летательных аппаратов (ЛА), работал над созданием управляемой авиационной бомбы Hs 293, переданной в серийное
производство в конце 1943. Предложил три
варианта её дистанционного управления: по
проводам, радиокомандное, теленаведение.
27.08.1943 в Бискайском заливе прямым попаданием Hs 293 был потоплен британский
шлюп. Разработал усовершенствованный вариант Hs 298. Участвовал в создании системы
управления зенитной ракеты Hs 117. В США
занимался разработкой ракетных систем [8].
ВАЛЬЕ Макс (Valier М.) – немецкий инженер-конструктор в области ракетной техники. Р. 9.02.1895 в Боцене (ныне провинция
Больцано-Боцен, Италия). Участвовал в
Первой мировой войне, в 1917 – 18 служил
летчиком в австро-венгерских ВВС. В 1918 –
22 учился в Вен., Инсбрук. и Мюнхен. ун-тах,
затем работал по контрактам в автомобильной
фирме «Опель», пиротехнической фирме «Эйхсфельд» и др. Погиб 17.05.1930 при испытании жидкостного ракетного двигателя (ЖРД).
В 1928–29 с Ф. фон Опелем разрабатывал
конструкции пороховых ракетных двигателей

Г. Вагнер

М. Валье
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для автомобилей. Сконструировал ракетный
автомобиль «Опель – Рак-1», внешне отличающийся от обычной гоночной машины
задней насадкой с 12 пороховыми ракетами.
12.04.1928 во время его официального пробега скорость превысила 100 км / час. Испытания «Опеля – Рак-2» с батареей из 24 ракет
состоялось 23.05. 1928. Летом 1928 предпринял серию опытов по конструированию ракетных дрезин, стремился использовать ракеты в других видах транспорта. В феврале 1929
испытывал ракетные сани, которые достигли
скорости почти 400 км/час. В 1930 начал эксперименты с ЖРД. Сконструировал жидкостный «ракетный мотор» и успешно его опробовал 19.04.1930 на автомобиле. Автор широко
известных книг – «Прорыв в космос» (1924;
1930, 6-е изд.) и «Полет в мировое пространство как техническая возможность» (1924;
рус. пер. 1936). В его честь назван кратер на
Луне [3; 8].
ВАЛЬТЕР Хельмут (Walter H.) – немецкий
инженер-конструктор ракетной техники.
Р. 26.08.1900 в г. Веделе. После окончания
технического училища в 1923–25 работал
на Гамбургских верфях концерна «Вулкан»,
1925–35 – в Армейском центре вооружений в
Берлине, в 1935 создал в Киле научно-производственную фирму «Инженерное бюро Гельмута Вальтера» и в 1937 начал производство
широкого ассортимента ракетных двигателей
различного назначения. Входил в ракетную
группу В.Дорнбергера. В 1948 эмигрировал в
США, где занимался преподаванием, с 1960 –
в корпорации Уорчингтон штат (Нью-Джерси), ее вице-президент. Ум. 16.12.1980.
Научно-организационная деятельность и
конструкторские разработки посвящены созданию ЖРД и производству первых в мире
серийных ЖРД «Вальтер», в частности ХВК
109-509 А. Исследовал возможность использования парогазовой смеси как продукта
разложения пероксида водорода в паровых
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турбинах, разработал первые парогазовые
турбины для подводных лодок (1933–34) и
двигательные системы подводных лодок, использующие «цикл Вальтера». Автор более
200 изобретений [8; 19].
ВАН АЛЛЕН Джеймс (Van Allen J.) – американский астрофизик. Р. 7.09.1914 в г. МаунтПлезант (штат Айова). Окончил ун-т штата
Айова (1936), где также получил степень доктора философии (1939). В 1939–42 работал
в Ин-те Карнеги, 1942–50 – в Лаборатории прикладной физики ун-та Дж. Гопкинса, 1951–85 – проф. ун-та штата Айова. Ум.
9.08.2006.
Исследования в области ядерной физики, астрофизики, физики космоса. Был руководителем проекта создания исследовательской ракеты «Аэроби» для изучения верхних
слоев земной атмосферы. Участвовал в разработке американских ИСЗ «Эксплорер-1»
и «Эксплорер-3», которые обнаружили радиационные пояса Земли (пояса Ван Аллена). Руководил созданием радиационных
детекторов, установленных на космических
аппаратах (КА), запущенных к Луне, и на КА
«Маринер-2».
Член НАН США (1959). Нац. медаль за
науку (1987). Медали им. Э. Грессона (1961),
Дж. Флеминга (1963) и др. [4].
ВЕТЧИНКИН Владимир Петрович – российский учёный в области аэродинамики, ракетной техники и теоретической космонавтики.
Р. 17.06. 1888 в г. Кутно (ныне в Польше). В
1915 окончил Моск. техн. училище (МТУ)
(затем МВТУ им. Н.Э. Баумана), где преподавал (с 1944 – зав. кафедрой), также в Военновоздушной инженерной академии и Моск.
авиационном ин-те. Один из организаторов
Бюро авиационных вычислений и испытаний
при Аэродинамической лаборатории МТУ
(1916), преобразованной в 1918 в Центр. аэрогидродинамический ин-т (ЦАГИ), где руководил подразделениями (1918–50). Принимал участие в деятельности РНИИ в качестве
консультанта, в 1941–45 работал в оборонной
промышленности. Ум. 6.03.1950.
Основные направления науч. деятельности посвящены аэродинамике, прочности авиаконструкций, теории воздушных
винтов, динамике полета самолетов и ракет. В 1913 предложил учитывать изменение
циркуляции скорости вдоль лопасти винта
(«вихревая пелена Ветчинкина»). Автор идеи
введения в теорию винта безразмерных величин, что упростило расчеты, решил вопрос о
наивыгоднейшем (вариационном) винте,
дал расчет винта с одновременным расчетом
на прочность. С 1921 занимался проблема-
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ми реактивного полета, крылатых ракет и
межпланетных путешествий, читал лекции
по теории ракет и космических путешествий (1921–25), обосновал оптимальность
межпланетных перелётов по эллиптическим
траекториям. Проанализировал движение
ракеты при вертикальном подъеме (1935),
вычислил количество топлива, необходимое
при различных режимах движения самолета
и ракеты (1934–37).
Доктор техн. наук (1927), проф. (1927).
Гос. пр. СССР (1943). Засл. деятель науки и
техники РСФСР (1946). Член Академии артиллерийских наук (1947). Его именем назван
кратер на Луне [16].
ВИНКЛЕР Иоганн (Winkler J.) – немецкий
инженер-конструктор в области ракетной
техники. Р. 29.05.1897 в Карлсруэ. Участвовал
в Первой мировой войне, был ранен. Учился
в ун-тах Лейпцига и Бреслау. С 1929 работал в
фирме Юнкерса, занимался созданием ЖРД
как ускорителей в самолетах. Ум. 27.12.1947.
В 1929–32 при финансовой поддержке
фабриканта Г.Хюккеля разрабатывал экспериментальные жидкостные ракеты. Впервые
в Европе осуществил 14.03.1931 пуск такой
ракеты (HWR-1, Хюккеля–Винклера ракета).
Имела длину 60 см, весила 5 кг, в т.ч. топлива – 1,7 кг. Баки с топливом располагались
параллельно, образуя трехгранную призму, по
оси которой устанавливался ЖРД в виде стальной трубы без швов длиной 457 мм. В одном
баке находился сжиженный метан, в другом –
жидкий кислород, в третьем – сжатый азот.
Ракета совершила успешный полет на высоту
около 100 м. В 1932 разработана ракета HWR2 со cтартовой маccой около 40 кг и длиной
свыше 2 м, поднялась на высоту 60 м, но ее
испытание окончилось неудачей. Один из создателей Общества межпланетных сообщений
(1927) и организатор выпуска печатного органа общества – журнала «Ракета» (1927–29).
Его именем назван кратер на Луне [8; 12].
ГАНСВИНДТ Герман (Ganswindt Н.) – немецкий изобретатель. Р. 12.06.1856. Служил в ар-
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мии, поступил в Берлин. ун-т, но был исключен из него через непосещаемость. Занимался
предпринимательством. Ум. 25.10.1934.
Разработки в области дирижабле – и вертолетостроения, ракетной техники. Предложил управляемый дирижабль, дав его расчеты
и чертежи (1884), построил ряд вертолетов
(после 1884), в 1901 состоялся первый полет
его вертолета. В 1893 разработал проект пилотируемого КА с твердотопливным двигателем. Предложил запускать КК в два этапа:
сначала буксировать его с помощью носителя
на орбиту, а затем осуществлять непосредственно запуск в космосе. Его именем назван
кратер на Луне [15].
ГВАЙ Иван Исидорович – российский конструктор ракетного оружия. Р. 13.12.1905 в
Екатеринославе (Днепропетровск, ныне –
Днепр). Учился (с 1925) в Екатеринослав. инте инженеров железнодорожного транспорта,
после третьего курса был направлен в Высшую военную электротехн. школу, по окончании которой работал в ГДЛ в Ленинграде, с
1933 – в РНИИ в Москве. Ум. 22.07.1960.
Инженерно-конструкторские разработки посвящены созданию пусковых установок для РС. Под его руководством созданы:
пусковая установка «Флейта» для самолетов И-15 и И-16, принятая на вооружение в
1937–38, успешно применялась в 1939 в боях
против японских войск на р. Халкин-Гол; самоходная многозарядная пусковая установка
реактивных снарядов РС-132 на базе грузового автомобиля ЗИС-6 (БМ-13) – первая боевая машина реактивной артиллерии «Катюша», в 1940 начато ее производство, впервые
применена в боевых условиях 14.07.1941 под
г. Орша, в августе 1941 завершено создание
серийной БМ-13.
Гос. пр. СССР (1941, 1942). Канд. техн.
наук (1942). Инженер-полковник [32].
ГЕЙЛ Уильям (Gale W.) – английский инженер в области ракетной техники. Р. в 1797, ум.
в 1870. Создал три варианта ракет, в частности
в 1844 ракету, стабилизируемую в полете вра-
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щением. Для стабилизации полета использовал истекающие газы, заставив их проходить
через ряд расположенных у основания стального корпуса ракеты спиральных канальцев.
В другой его конструкции в сопле располагались три металлические лопатки, имеющие
небольшой наклон, чтобы истекающие газы
сами заставляли ракету вращаться вокруг
продольной оси. Разработал гидравлический
пресс для запрессовки пороха в корпус ракеты. Сконструировал первую цельнометаллическую ракету машинного производства.
Занимался разработкой спасательных ракет.
Его ракеты использовались в войнах и военных конфликтах в Великобритании, США,
Пруссии, Австрии и др. странах, в 1867 демонстрировались на Парижской всемирной
выставке [8; 12].
ГЕФТ Франц фон (Hoefft F. von) – австрийский ученый и инженер. Р. 5.04.1882 в Вене.
Учился в Технич. ун-те в Вене и Геттинген. унте, в 1907 получил степень д-ра философии в
Венском ун-те. Работал инженером, затем в
Австрийском патентном ведомстве. В 1926
в Вене организовал Научное общество для
изучения больших высот, распалось в 1930.
Ум. в 1954.
Исследования и разработки в области
ракетно-космической науки и техники. В
1924 предложил программу космических
полетов, рассматривая тяжелые ракеты,
поднимающие груз на высоту до 200 км, и
регистрирующие, облетающие Землю на высоте 1000 км как искусственные спутники
и производящие аэросъемку (идея картографирования Земли из космоса). В статье
«Завоевание Вселенной» (1928) описал опыты с ракетами различных типов: рассмотрел
двухступенчатую ракету весом в 3000 кг для
полета к Луне с целью ее облета, фотографирования невидимой стороны и возращения
на Землю; КК для межпланетных перелетов
с экипажем и системой управления; вспо-
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могательные ракеты весом в сотни тонн для
достижения Марса и Венеры; космические
станции; многократное использование ракет. Его проекты и идеи в большинстве своем
представляли собой свободный полет фантазии, однако некоторые из них опережали
свое время [8; 12].
ГЕШВЕНД Федор Романович – российский
инженер-конструктор. Р. 22.10.1838 в г. Хельсинки (Финляндия). Окончил Киев. строительное училище (1858). В составе инженерных войск участвовал в русско-турецкой
войне. C 1878 работал в инженерном управлении Киев. военного округа. Ум. в феврале1890 в Киеве.
Разработал ряд проектов реактивных двигателей, в частности для установления их на
локомотиве (1886) и биплане (1887), а также
реактивного ЛА («паролёта»). В его реактивном ЛА использовался реактивный паровой
двигатель, в котором для усиления реактивного эффекта применялись воздушные насадки, названные впоследствии «насадками
Мело», по имени французского ученого, переоткрывшего их. Модели своих «паролётов»
и эстакаду для их взлета конструировал в с.
Рыбном под Киевом [34].
ГЛУШКО Валентин Петрович – выдающийся российский ученый и конструктор
ЖРД, ракет-носителей (PH) и их систем.
Р. 20.08.1908 в Одессе. Окончил Ленинград. ун-т (1929). В 1929–33 работал в ГДЛ,
1934–38 – начальник сектора РНИИ. В
марте 1938 репрессирован, работал конструктором в Спецотделе НКВД («шарашке») при Тушин. авиамоторостроительном
з-де, с 1940 – в КБ по разработке самолётных ЖРД при Казан. авиазаводе. В июле
1944 освобожден (реабилитирован в 1956), в
1945–46 изучал немецкую трофейную ракетную технику в Германии в Ин-те «Нордхаузен»; c 1946 – главный конструктор ОКБ-456
по разработке ЖРД в Химках (с 1966 –
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КБ «Энергомаш»), с 1974 – Генеральный
конструктор НПО «Энергия». Ум. 10.01.1989.
Научно-техническая деятельность посвящена теоретическим и экспериментальным исследованиям и разработкам ЖРД и
КА. В 1929–33 разработал первый отечественный ЖРД серии ОРМ и первые ракеты
серии РЛА-1, ряд узлов и агрегатов ЖРД,
топлив и технологий. Под его руководством
разработаны мощные ЖРД на низкокипящих и высококипящих топливах, используемые на первых ступенях и большинстве
вторых ступеней РН и дальних боевых ракет,
в том числе ракет КБ «Южное». Его ЖРД
установлены на РН «Восток», «Союз», «Космос», «Буран», «Протон», «Энергия» и др.
Возглавлял работы по совершенствованию
пилотируемых КК «Союз», грузового корабля «Прогресс», орбитальных станций «Салют», созданию орбитальной станции «Мир»
и космической системы многоразового использования «Энергия – Буран».
Акад. АН СССР (1958). Дважды Герой
Соц. Труда (1956, 1961). Ленин. пр. (1957).
Гос. пр. СССР (1967, 1984). Ордена и медали
СССР. Золотая медаль им. К.Э. Циолковского АН СССР (1958). Член Международной
академии астронавтики (1976). Его именем
назван кратер на Луне [5; 6; 13; 16; 31; 32].
ГОДДАРД Роберт (Goddard R.) – выдающийся
американский ученый и конструктор в области ракетной техники. Р. 5.10.1882 в г. Вустере (штат Массачусетс). После получения
степени бакалавра в Вустер. политехн. ин-те
(1908), учился на физ. ф-те Ун-та Кларка в
Вустере, где получил степень магистра (1910).
В 1914–43 преподавал в Ун-те Кларка и в Вустер. политехн. ин-те. Ум. 10.08.1945.
В 1908 опубликовал работу «О возможности перемещения в межпланетном пространстве», в которой анализировались средства
поддержания жизни в космосе, метеоритная
опасность и борьба с ней, реактивный способ передвижения в космическом пространстве. Выдвинул идею проведения фотосъемок Луны и Марса с пролетных траекторий.
Написал ряд работ о возможности полета
на Луну. В 1909 приступил к расчетам ракеты для космического полета и применения
в ней различных видов топлива, в частности
пороха и водородно-кислородных смесей. В
июле 1914 запатентовал конструкцию составной ракеты с коническими соплами. В 1914
начал конструировать ракетные двигатели, в
1921 проводить эксперименты с ЖРД, о преимуществе которых перед пороховыми писал
за десятилетие до этого. Впервые осуществил 16.03.1926 успешный пуск жидкостной
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ракеты «Годдард-1». В последующие годы
разработал ряд новых ракет. Так, его ракета
«Годдард-3» отличалась от своих предшественников не только размерами, но и наличием в ее головной части научного оборудования (барометр, термометр, фотокамеры), а
также системой стабилизации в полете и т. д.
В 1928–29 оборудовал небольшой полигон
с мастерской вблизи Розуэлла в штате НьюМексико, с которого проводил последующие
запуски ракет. 30.12.1930 ракета «Годдард-4»
со стартовой массой 21 кг поднялась на высоту 600 м, при этом максимальная скорость
ее превышала 800 км/час. Впервые применил
гироскопические управляющие и аэродинамические рули. Первый успешный полет ракеты с гирорулями состоялся 19.04.1932. Наибольшая высота, на которую поднимались
ракеты Годдарда составила 2,8 км («Годдард
Л-Б», март 1937). Руководил созданием ЖРД
для самолетных ускорителей, предложил
идею реактивного гранатомета, на основе которого созданы гранатометы «Базука». Автор
214 патентов на изобретения. С его именем
связаны многие разработки, определившие
пути развития ракетной техники.
Конгрессом США в 1959 учреждена золотая настольная медаль им. Р. Годдарда.
Его имя присвоено Центру космических полетов НАСА в Гринбелте (штат Мэриленд)
и кратеру на Луне. В Розуэлле есть музей
им. Р. Годдарда [2; 15].
ГОМАН Вальтер (Hohmann W.) – немецкий
ученый в области теории межпланетных полетов. Р. 18.03.1880. Окончил Высшую техн.
школу в Мюнхене (1904), работал архитектором в фирмах Вены, Берлина, Ганновера
и Вроцлава. В 1912 переехал в Эссен, где создал в Государственном бюро по испытанию
строительных материалов статический отдел,
которым руководил до 1945 (в 1920 получил
степень доктора философии в Техн. ун-те
Ахена). Ум. 11.03.1945.
С 1914 занимался теоретическими вопросами межпланетных полетов. В работе «Достижимость небесных тел» (1925) представил программу межпланетной экспедиции, дал анализ
динамики полета при подъеме и спуске космического корабля в атмосфере Земли и спуске на
другие планеты, орбит полета. Установил, что
оптимальными с точки зрения затрат энергии
являются переходы по эллипсам, касающихся
орбит планет, обосновал математически переход космического корабля между двумя орбитами с минимальными затратами топлива («гомановская траектория», «эллипсы Гомана»). Его
формулами и таблицами пользуются при выборе периодов времени, позволяющих осущест-
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вить запуск межпланетных аппаратов к другим
планетам при минимальных затратах топлива
(«стартовых окон»). При спуске на Землю предлагал летящий из межпланетного пространства
аппарат снабдить тормозящими поверхностями, при этом спуск будет проходить по спирали,
пока скорость снаряда не уменьшится до необходимой величины, далее полет переходит в
планирование. Независимо от К.Э. Циолковского и Ф. Цандера рассчитал полет космических
кораблей к Луне, Марсу и Венере. Его именем
назван кратер на Луне (1970) [15].
ГОССЛАУ Фриц (Gosslau F.) – немецкий инженер-конструктор авиационной и ракетной
техники. Р. 25.03.1898 в Берлине. Закончил
Берлин. техн. ун-т (1923), в 1926 получил
также степень доктора философии. Работал
в компании «Сименс» в области авиационных двигателей, затем – в компании «Аргус» по созданию двигателей As 410 и As 411,
24-цилиндрового двигателя с воздушным охлаждением мощностью в 3500 л.с. для самолетов, с 1937 в фирме «Физилер» –в области
беспилотных боевых ракет, после 1945 – в
фирме Дюркоп по производству мотоциклов
(с 1948 – главный конструктор), с 1958 – в
фирме Хейнкель, 1958–63 – директор фирмы
«Юнкерс». Ум. 1.12.1965.
Наряду с Р. Луссером был создателем
(1941–42) боевой управляемой крылатой ракеты «Фау-1, или Fi 103 [19].
ДЕБУС Курт (Debus K.) – немецкий инженер-конструктор в области ракетно-космической техники. Р. 29.11.1908 во Франкфурте
на Майне. Окончил Высшую техн. школу в
Дармштадте (1933), там же получил степень
доктора философии (1939) и был доцентом;
в 1939–1945 – инженер Ракетного исследовательского центра в Пенемюнде; в 1945 в
составе группы немецких ракетчиков вывезен в США, где работал в Форте Блисс (штат
Техас), затем в Редстоун. арсенале (штат Алабама), в 1952–60 руководил строительством
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пусковых объектов на мысе Канаверал для
военных ракет «Редстоун», «Юпитер», «Юнона-С» «Першинг» и др., с 1961 – РН «Сатурн»; 1962–74 – директор Центра запусков
НАСА (с 1963 – Космический центр им. Дж.
Кеннеди). Ум.10.10.1983.
В Пенемюнде руководил испытательным
стендом, участвовал в создании и запуске
ракет «Фау-2». В США под его руководством построены стартовые комплексы и осуществлены запуски КА к Луне, по программе
«Аполлон», РН «Сатурн», орбитальной станция «Скайлэб» и др. [19].
ДОРНБЕРГЕР Вальтер (Dornberger W.) – немецкий конструктор и организатор ракетной
техники, генерал. Р. 6.09.1895 в Гиссене. Участвовал в Первой мировой войне, служил в
артиллерии. Окончил Высшую техн. школу
в Берлине – Шарлоттенбурге (1930) и работал в отделе баллистики Управления вооруженных сухопутных сил рейхсвера, курируя
ракетные исследования. В 1934 организовал
испытательную лабораторию «Вест» в Куммерсдорфе для изучения жидкостных ракет
и научную группу ракетчиков (В. фон Браун,
Х. Вальтер, В. Ридель, А.Рудольф, В. Тиль и
др.). В 1937–45 – административный директор Ракетного исследовательского центра
Пенемюнде, где были созданы ракеты «Фау2», «Вассерфаль» и др., разрабатывалась межконтинентальная баллистическая ракета. В
мае 1945 сдался в плен американцам. Работал
в Великобритании научным консультантом
фирмы «Bell Aircraft Corporation», затем в
США, где был советником министра обороны. Ум. 27.06.1980 в Германии.
В США под его руководством разработана крылатая ракета «Навахо», был одним
из основателей системы противоракетной
обороны и ракетных систем многоразового использования (космических челноков),
1948 выдвинул идею размещения атомной
бомбы на околоземной орбите [7; 19].
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ЖУКОВСКИЙ Николай Егорович – выдающийся российский ученый-механик.
Р. 5.01.1847 в с. Орехово (ныне Владимир.
обл., Россия). Окончил Моск. ун-т (1868).
С 1872 преподавал в Моск. техн. училище (с
1879 – проф., с 1887 – зав. кафедрой; ныне –
Моск. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана), также с
1886 – проф. Моск. ун-та. Организатор и с
1918 первый руководитель Центрального аэрогидродинамического ин-та (ЦАГИ). При
его участии в 1919 создан Моск. авиатехникум, реорганизованный в 1920 в Ин - т инженеров Красного воздушного флота (с 1922 –
Военно-воздушная инженерная академия
им. Н. Е. Жуковского). Ум. 17.03.1921.
Основные труды в области механики
твердого тела, математики, аэро- и гидродинамики, гидравлики, прикладной механики.
В работе «О реакции вытекающей и втекаюшей жидкости» (1885) изложил вопросы
реактивного движения. Первые исследования по теории полета выполнил в 1890 («К
теории летания»), в дальнейшем это направление получило приоритетное развитие.
Публикации «О парении птиц» (1891) и «О
наивыгоднейшем угле наклона аэропланов»
(1897) использовались при создании аэродинамического расчета самолета, а исследования различных форм траекторий полета
стали теоретической базой фигур высшего
пилотажа в авиации. В 1904 объяснил образование подъемной силы крыла самолета
и сформулировал теорему, позволяющую
определять ее величину «теорема Жуковского), заложил основы аэродинамики. В 1902
под его руководством сооружена одна из
первых аэродинамических труб. В 1910–12
развил математический аппарат решения
задач обтекания крыла и разработал метод
построения теор. «профилей Жуковского».
Разработал теорию крыла, установил законы
распределения скоростей у лопасти винта,
создал основы аэродинамических расчетов самолета, их динамической продольной
устойчивости и прочности (1912–18). Заложил теор. основы крылатых ЛА.
Член-корр. Петерб. АН (1894). Его именем назван кратер на Луне [12].
ЗАСЯДКО Александр Дмитриевич – российский артиллерист и ракетчик, генерал-лейтенант (1829). Р. в 1779 в с. Лютенка Полтав.
губ. Окончил Артиллерийский и Инженерный шляхетский кадетский корпус (1797).
Участник итальянского похода А.В. Суворова (1799), первой русско-турецкой войны
1806–1812, Отечественной войны 1812, военных кампаний русской армии 1813–14. С
1820 руководил Михайлов. артиллерийским
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училищем, Петербург. арсеналом и Охтен. пороховым заводом. В 1826–31 возглавлял штаб
артиллерии русской армии, занимался реорганизацией артиллерии. С 1834 – в отставке.
Ум. 8.06.1837 в Харькове.
В 1815 на средства от продажи имения
отца на Полтавщине начал работать над созданием пороховых ракет собственной конструкции и спустя три года демонстрировал
их на артиллерийском полигоне в Петербурге. Дальность полета ракет достигала 2670 м
(позднее – свыше 6 км), изготовлялись они в
специальной пиротехнической лаборатории
в г. Могилеве, в 1826 работы по их производству были перенесены в Петербург во вновь
созданное ракетное заведение. Проводил
опыты с ракетами Конгрева, открыл секрет
технологии их изготовления, организовал их
производство и боевое применение. Впервые
создал пусковые станки для ракет, позволявшие вести залповый огонь 6 ракетами. Сформировал первые в русской армии ракетные
подразделения. По его инициативе во вторую
русско-турецкую войну 1828-29 производство
боевых ракет было налажено непосредственно в районе ведения боевых действий. Для их
старта в распоряжении подразделений находились пусковые установки, обеспечивающие
одновременный запуск до 36 ракет. В 1828
командовал осадной артиллерией под Браиловым и Варной. Ракеты при взятии этих крепостей сыграли основную роль. В марте 1829
ракетами его конструкции были оснащены
корабли Дунайской военной флотилии, этим
было положено начало внедрению ракетного
оружия на флоте. Организовал массовое производства боевых ракет. Его именем назван
кратер на Луне [20; 22].
ЗБОРОВСКИЙ Хельмут фон (Zborowsкy H.
von) – немецкий конструктор авиационной
и ракетной техники. Р. 21.08.1905 в Терезиенштадте (Чехия). В 1934–45 работал в фирме
БМВ, где разрабатывал ЖРД, участвовал в
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работах по ракетам «Фау-1», «Фау-2» и «Вассерфаль», его ЖРД наряду с ЖРД Х. Вальтера
тогда считались лучшими. Был экспертом по
противотанковым ракетам. После войны жил
во Франции, где в 1950 основал Техническое
бюро Зборовского в области авиастроения,
занимался исследованиями вертикального
и короткого взлетов самолетов и их посадки. Разработал экспериментальный самолет
Snecmac 450. Автор более 300 патентов. Ум.
16.11.1969 во Франции [19].
ЗЕНГЕР Эйген (Sȁngеr E.) – австро-немецкий ученый и конструктор ракетнокосмической техники. Р. 22. 09.1905 в п.
Пресниц (ныне д. Крештофовы Гамры в Чехии). Окончил Высшую техн. школу в Вене
(1929), где в 1930–35 работал ассистентом;
в 1936–42 – руководитель Ракетно-исследовательского ин-та в Трауэне, 1942–45 – в
Исследовательском центре планеризма в
Айпринге; 1945–54 работал во Франции,
Англии, Швейцарии; 1954–62 – руководитель Ин-та физики реактивных двигателей
в Штутгарте, с 1963 – проф. Техн. ун-та Западного Берлина. Ум. 10.02.1964.
Исследования и разработки посвящены ракетным двигателям, в частности фотонным, их применению в авиации и космонавтике. Результаты изложены в работах
«Техника ракетного полета» (1933), «О ракетно-космическом самолете» (1944), «О ракетном двигателе для дальнего бомбардировщика» (1944), «Предложения о разработке
европейского космического корабля» (1964).
В 1944 обосновал возможность создания
дальнего бомбардировщика с ЖРД (проект
«Серебряная птица» – высотного частично
орбитального бомбардировщика-космолёта,
гиперзвукового самолета). Один из учредителей Международной академии астронавтики
и ее первый президент (1950–53).
Медали им. Г. Оберта и Ю.А. Гагарина.
Его именем назван кратер на Луне [12].
ИСАЕВ Алексей Михайлович – российский
ученый-конструктор ракетного двигателе-
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строения. Р. 24.10.1908 в Петербурге. Окончил Моск. горный ин-т (1931). В 1934–44 –
конструктор в ОКБ В.Ф. Болховитинова,
1944–47 – главный конструктор этого КБ,
1947–67 – ОКБ-2, с 1967 – КБ химического машиностроения (ныне – КБХМ им.
А.М. Исаева). Ум. 21.06.1971 в Москве.
В 1940–42 с А.Я. Березняком разработал
первый в СССР истребитель БИ-1 с ЖРД, в
1946 по его идее создана и испытана цельносварная камера сгорания ЖРД, тогда же
применил в ЖРД плоские головки с шахматным расположением однокомпонентных
форсунок, обеспечивающих полноту сгорания топлива. Под его руководством создан
двигатель У-200 для ракеты класса «земля–
воздух» и У-400-2 для крылатой ракеты класса «воздух–море». Разработал (1950) метод
нейтрализации низкочастотных колебаний,
возникающих в ЖРД в первые секунды его
работы, установкой антипульсационных перегородок (метод Исаева). Двигатель Исаева
(восьмитонный) использован С.П. Королевым на ракете Р-11 (1955) и ее флотской модификации Р-11 ФМ. В дальнейшем в КБ
А.М. Исаева разработаны тормозная двигательная установка для КК «Восток», которая
применялась и на КК «Восход», для последующих советских КК – корректирующая тормозная двигательная установка, в частности
используемая в КК «Союз», а также на всех
советских орбитальных станциях и КА.
Доктор техн. наук (1959). Герой Соц. Труда (1956). Ленин. пр. (1958). Гос. пр. СССР
(1948, 1968). Ордена и медали СССР. Его именем назван кратер на Луне [12; 32].
КАРМАН Теодор фон (Karman T. von) – ученый в области физики, механики, авиа– и
ракетостроения. Р.11.05.1881 в Будапеште
(Венгрия). Окончил Королев. техн. ун-т в
Будапеште (1902) и Геттинген. ун-т (1908), в
котором получил степень доктора философии и работал, в 1913–30 – директор Аэродинамического ин-та Ахен. ун-та (Германия),
в 1930–49 – директор Лаборатории аэронав-
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тики Калифорн. технологического ин-та и
1938–45 – Лаборатории реактивного движения в нем же (Пасадена, США). Ум. 6.05.1963.
Исследования относятся к теории твердого тела, аэро- и гидродинамике, механике
жидкостей, теории упругости и пластичности, сопротивлению материалов, авиационной и ракетно-космической науке и технике,
техническому прогнозированию. В области
динамики кристаллической решетки в 1912
с М. Борном независимо от П. Дебая определил спектр собственных колебаний решетки
кристалла, показав, что он содержит полосы
оптического и акустического диапазонов,
введя тем самым представление о фононах. В
результате П. Дебаем, М. Борном и Т. Карманом были заложены основы динамики кристаллической решетки. Провел теор. анализ
несжимаемой жидкости, обтекающей протяженную ось, перпендикулярную направлению движения сплошной среды (1912), получающиеся при этом цепочки вихрей названы
«дорожкой Кармана». Изучал сверхзвуковые
и гиперзвуковые течения.
В США руководил работами в области
ракетной техники. В Лаборатории реактивного движения были начаты разработки ракетных технологий, ракетных топлив, создана
(1944) первая баллистическая твердотопливная ракета «Прайвит», запущенная в декабре
того же года, разработана ракета «ВАК-Корпорал», успешный пуск которой состоялся в
октябре 1945, выдвинута (февраль 1946) идея
двухступенчатой баллистической ракеты с
ЖРД «Бампер», первой ступенью которой
была доработанная немецкая ракета «Фау2» В. фон Брауна, второй – модифицированная ракета «ВАК-Корпорал» У. Пикеринга,
успешно стартовала в феврале 1949. Рассчитал условную границу между земной атмосферой и космическим пространством (линия
Кармана). В 1936 стоял у истоков создания
компании «Аэроджет дженерал корпорейшн»
по производству ракетных двигателей, в 1956
по его инициативе создан Ин-т гидродинамики в Бельгии и в 1960 основана Международная академия астронавтики, был ее первым
президентом.
Член Лондон. королевского общества,
ряда других академий наук. Национальная
медаль за науку США (1963). В его честь названы кратеры на Луне и Марсе [12].
КИБАЛЬЧИЧ Николай Иванович – революционер-народоволец, изобретатель. Р. 31.12.1853
в г. Короп (ныне пгт Чернигов. обл., Украина). Учился в Петерб. ин-те инженеров путей
сообщения (1871–73) и Медико-хирургической академии (с 1873). В студенческие годы
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приобщился к движению народников. В 1875
арестован за революционную деятельность и
два года провел в одиночной камере в Лукьяновской тюрьме в Киеве. В 1878 выпущен под
надзор полиции без права завершения образования, перешел на нелегальное положение.
Принимал активное участие в революционном
движении, руководил подпольной типографией и лабораторией взрывчатых веществ исполнительного комитета организации «Народная
воля», занимался подготовкой террористических актов (изобретал запалы, нитроглицериновый «гремучий студень», рассчитывал
последствия взрывов и т.д.). За участие в подготовке покушения 01.03.1881 на царя Александра II арестован 17.03.1881 и приговорен к
смертной казни, приговор приведен в исполнение 3.04.1881.
Автор проекта реактивного двигателя и
КА. Обосновал выбор рабочего тела и источника энергии КА, изучал возможность применения пороха в них. Находясь в тюрьме,
работал над описанием устройства порохового ракетного двигателя. За несколько дней
до казни разработал проект пилотируемого
ракетного ЛА с качающейся камерой сгорания для управления вектором тяги с твердотопливным многозарядным двигателем
импульсного горения. Рассчитал габариты
пороховых шашек и камеры сгорания ракетного двигателя, режима горения пороха, разработал методы сжигания, топливоподающее
и регулирующие устройства. Подачу пороховых шашек в камеру сгорания предполагал
осуществлять автоматически. Размышлял над
проблемами управления полетом ЛА путем
изменения угла наклона двигателя и обеспечения его устойчивости с помощью стабилизаторов, анализировал способы его торможения в атмосфере при спуске. Его именем
назван кратер на Луне (1966) [17; 30].
КЛЕЙМЕНОВ Иван Терентьевич – российский инженер в области ракетной техники.
Р.30.03.1899 в с. Старая Сурава (ныне Липец.
обл., Россия). Окончил Военно-хозяйственную академию РККА (1920). В 1921 поступил
на физ.-мат. ф-т Моск. ун-та (без отрыва от работы в Наркомате внешней торговли), в 1923
перевелся на инженер. ф-т Военно-воздушной
академии им. Н.Е. Жуковского, после окончания которой (1928) работал начальником
мастерских НИИ ВВС РККА. В 1929–32 –
ст. инженер, зам. начальника инженерного отдела торгпредства СССР в Берлине,
1932–33 – начальник ГДЛ, 1933–37 – РНИИ.
Необоснованно арестован 2.11.1937 по обвинению в шпионаже, расстрелян 10.01.1938,
реабилитирован посмертно в 1955.
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Инженерно-конструкторские разработки относятся к созданию реактивного оружия. Предложил применять в РС внекалиберное оперение, что повысило дальность и
стабильность их полета. Руководил созданием ракетных снарядов РС-82 и РС-132 на бездымном порохе, используемых в дальнейшем
в миномётах «Катюша».
Герой Соц. Труда (1991, посмертно). Его
именем назван кратер на Луне [31; 32].
КОНГРЕВ Уильям (Congreve W.) – английский ученый и изобретатель в области ракетной техники, полковник. Р. в 1772. Окончил
колледж при Кембридж. ун-те (1793). В последние годы жизни построил вблизи Лондона завод по производству ракетного оружия.
Ум. в 1828.
С 1801 начал усовершенствовать ракеты с
целью увеличения дальности их полета. Установил влияние скорости истечения газов и
их расхода на скорость полета ракет. В 1804–
1805 разработал боевые ракеты с дальностью
полета 1800 м, предложил помещать в их головную часть взрывчатые вещества, зажигательную смесь, установил угол запуска ракет
на максимальную дальность (55°), сформулировал преимущества реактивной артиллерии,
заменил бумажный корпус ракеты металлическим. Создал боевые ракеты 10 различных
калибров, предложил конструкции 6 типов
пусковых станков. Его боевые ракеты применялись в наполеоновских войнах, при штурме Булони и Копенгагена (1807), Лейпцига и
Гданьска (1813), его ракетами были вооружены английские войска в войне с Соединенными Штатами Америки (1812–14). Последние типы его ракет имели дальность 2700 м,
массу до 20 кг и в зависимости от назначения
были зажигательными, фугасными, шрапнельными и осветительными. Для улучшения кучности боя ввел (около 1815) ракеты с
центральным направляющим штоком и 5 от-
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верстиями для истечения реактивной струи.
Предложил запускать боевые ракеты с инженерных земляных сооружений (1813) и с установок на плече человека (1827). Разрабатывал
гарпунные и спасательные ракеты (1825). Его
именем назван кратер на Луне [12].
КОНДРАТЮК Юрий Васильевич (настоящее имя – Шаргей Александр Игнатьевич,
известно с 1987) – пионер космонавтики.
Р. 21.06.1897 в Полтаве (Украина). В 1916 поступил в Петроград. политехн. ин-т, но в ноябре
был призван на военную службу и направлен в
школу прапорщиков. В 1917 мобилизован в Белую армию, где служил некоторое время. Опасаясь репрессий со стороны cоветской власти,
15.08.1921 изменил свои паспортные данные,
воспользовавшись документами скончавшегося студента Киев. ун-та Ю. В. Кондратюка. В 1925–27 работал на строительстве элеваторов и ветроэлектростанций на Северном Кавказе, с 1927 – в Новосибирске. В
июне 1931 осужден, направлен в КБ по разработке проекта Крымской ветроэлектростанции, c 1932 работал в Харькове и Москве (на
предложение перейти в ГИРД ответил отказом). Мобилизован в моск. народное ополчение 6.07.1941 и в тот же день отправлен на
фронт. Погиб 23 (или 25).02.1942. Реабилитирован в 1970.
Автор исследований возможности полета
в космос и оригинальных решений проблем
межпланетных путешествий. В рукописной
работе «Тем, кто будет читать, чтобы строить»
(1918–19, впервые опубликована в 1964) вывел
независимо от К.Э. Циолковского формулу
полета ракеты, обосновал целесообразность
вертикального взлета ее в условиях плотной
атмосферы, предложил использовать в качестве топлива космических ракет водородные соединения некоторых металлов и металлоидов,
показал экономию топлива при посадке космического аппарата за счет его торможения в
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атмосфере. Последующие варианты его рукописи вышли под названиями «О межпланетных путешествиях» (1925) и «Завоевание межпланетных пространств» (1926, опубликована
в 1929 на средства автора) содержали ряд перспективных идей, реализованных в современной космонавтике, в частности предложения
использовать гравитационные маневры, сбрасываемые теплозащитные экраны, шлюзы и
скафандры для выхода космонавтов в открытый космос, малый посадочный аппарат для
высадки людей на небесные тела. Его именем
назван кратер на Луне [9; 17].
КОНСТАНТИНОВ Константин Иванович –
российский учёный и изобретатель в области
артиллерии, ракетной техники, приборостроения и автоматики, генерал-лейтенант (1864).
Р. 6.04.1818 в Варшаве. Окончил Михайлов.
артиллерийскую академию (1836). С 1838 –
командующий Школы мастеров порохового
и селитряного дел, позже названной пиротехнической школой. С целью изучения состояния ракетной техники посетил военные
и промышленные предприятия ряда стран
Европы (1840–44, 1857–1858). С 1849 – начальник Охтен. капсюльного заведения, с
1950 – командир Петербург. ракетного з-да –
первого в России промышленного предприятия по производству боевых ракет. В 1853–55
здесь было изготовлено по его технологии
несколько тысяч боевых ракет, используемых
в Крымской войне 1853–56. В 1859–61 читал
цикл лекций по ракетам для артиллерийских
офицеров военных вузов Петербурга. Разработал проект и с 1861 руководил строительством самого крупного в Европе ракетного з-да
в г. Николаеве (Украина), с 1870 – начальник
завода, оборудованного автоматизированными станками его конструкции. Ум. 12.01.1871
в Николаеве.
Научная, инженерная и организационная деятельность посвящена ракетной технике, артиллерии, пиротехнике, автоматике,
газодинамике, пороховому делу, воздухоплаванию. Изобрел электробаллистический
прибор для измерения скорости артиллерийского снаряда (1844) , прицел для навесной стрельбы из гладкоствольных орудий,
хроноскоп для измерения малых промежутков времени, внёс ряд усовершенствований
в технику фейерверков. В 1847 сконструировал ракетный баллистический маятник, с
помощью которого установил влияние формы и конструкции ракеты на ее баллистические свойства, в частности закон изменения
движущей силы ракеты в процессе полета –
со временем от начала до конца горения ракетного топлива.
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С 1850 проводил опыты с боевыми ракетами с целью увеличения дальности полёта
и кучности падения, исследовал способы их
стабилизации в полёте, крепления и отделения
на траектории головных частей ракет, составы
ракетных порохов. Заложил научные основы
расчета и проектирования ракет, в частности
расчетные схемы проектирования ракет различного назначения. Улучшил технологию
производства и сборки ракет, внедрил механизацию и методы безопасности изготовления ракет на военных предприятиях. Создал
боевые ракеты улучшенной конструкции с
дальностью полета 4–5 км. Разработал новые
приемы применения ракет в военном деле,
ряд контрольно-измерительных электрических приборов и автоматических устройств,
конструкций пусковых установок, машины
для производства ракет, процесс изготовления
ракет с применением средств автоматического контроля и управления отдельными операциями. Изобрел устройство для определения скорости полета ракет и артиллерийских
снарядов на отдельных участках траектории.
В 1853 заинтересовался воздухоплаванием. В
работах «Устройство, приготовление и употребление воздушных шаров» (1853) и «Воздухоплавание»(1856) впервые обобщил сведения,
полученные отечественными и зарубежными
исследователями в этой области, проанализировал идеи создания двигателя для управления
аэростатом, установления на аэростат артиллерийского оружия и техники и др. Сконструированные им корабельные ракеты с дальностью полета до 4 км взяты на вооружение
русского военного флота и береговой охраны.
Автор труда «О боевых ракетах» (Париж,1861;
СПб, 1864). За выдающиеся работы по ракетной технике ему трижды присуждалась высшая артиллерийская награда – Михайловская
премия. Ордена России и иностранных государств. Его именем назван кратер на Луне, в
Украине выпущена почтовая марка (2003) [10;
20; 22; 23].
КОРОЛЕВ Сергей Павлович – выдающийся
российский учёный-конструктор и организатор советского ракетостроения и космонавтики, один из создателей стратегического
ракетного оружия. Р. 30.01.1907 в Житомире
(Украина). В 1924–27 учился в Киев. политехн. ин-те, в 1926 переведен в МВТУ им.
Н.Э. Баумана, которое окончил в 1929 и в
1930 – Моск. школу летчиков. За время учебы
создал ряд конструкций планеров («Коктебель», «Красная звезда» и др.), легкий самолет СК-4. В 1931 с Ф.А. Цандером организовал Группу изучения реактивного движения
(ГИРД), которую возглавил в мае 1932, где
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под его руководством созданы и испытаны
первые советские баллистические ракеты на
гибридном топливе ГИРД-09 (конструкции
М.К. Тихонравова) и жидком ГИРД-10 (конструкции Ф.А. Цандера). В 1933–38 работал
в РНИИ (1933–34 – главный инженер, зам.
начальника, 1934–37 – начальник отдела
крылатых ракет, 1937–38 – группы ракетных
аппаратов), разработал ряд проектов ЛА, в т.ч.
крылатой ракеты 212 с ЖРД, зенитной ракеты
217 с пороховым ракетным двигателем и ракеты-планера РП-318-1. В 1938 арестован по
сфальсифицированным обвинениям и работал в «шарашках» НКВД (1938–44), занимался оснащением серийных боевых самолетов
жидкостными ракетными ускорителями. В
1945–47 в командировке в Германии изучал
трофейную ракетную технику. В 1946–56
работал в НИИ-88 (с 1950 – главный конструктор ОКБ-1), c августа 1956 – главный
конструктор и директор ОКБ-1, как самостоятельной организации. Ум. 14.0I.1966.
Под его руководством созданы первые
советские боевые ракеты Р-1 и Р-2 (копии
«Фау-2») и отечественной разработки Р-5,
Р-7, Р-11, первая межконтинентальная баллистическая ракета, РН «Восток» и их модификации, ИСЗ, пилотируемые КК «Восток»
и «Восход», проект КК «Союз». Осуществлял
общее руководство по первым космическим
программам, созданию автоматических межпланетных станций серии «Луна», «Венера»,
«Марс», «Зонд». Основатель практической
космонавтики.
Акад. АН СССР (1958). Герой Соц. Труда
(1956, 1951). Ленин. пр. (1957). Золотая медаль им. К.Э. Циолковского АН СССР (1958).
Ордена и медали СССР. В 1966 АН СССР учредила золотую медаль его имени. Его имя
носит кратер на Луне [16; 21; 31; 32].
КОСБЕРГ Семен Ариевич – российский ученый-конструктор в области авиа- и ракетного
двигателестроения. Р. 14.10.1903 в г. Слуцке
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(Беларусь). В 1927–29 учился в Ленинград.
политехн. ин-те, окончил Моск. авиационный ин-т (1930). В 1931–40 работал в Центр.
ин-те авиационного моторостроения, 1940 –
зам. главного конструктора ОКБ з-да №33 и
начальник КБ, с 1941 – главный конструктор ОКБ-154 в г. Бердск Новосибир. обл. Ум.
3.01.1965 в Воронеже.
Под его руководством был разработан и
запущен в серию агрегат непосредственного
впрыска НВ-ЗУ для авиационного двигателя АШ-82ФН, что существенно улучшило
лётные характеристики самолетов с такими
двигателями; созданы серийные ЖРД РД0105
для третьей ступени РН С.П. Королева, обеспечивающей достижение второй космической скорости и выводившей в космическое
пространство в 1959 АМС «Луна-1», «Луна-2»
и «Луна-3». В последующие годы ЖРД его КБ
устанавливались на других РН, в частности
«Протоне» и «Союзе».
Доктор техн. наук (1959). Герой Соц.
Труда (1961). Ленин. пр. (1960). Ордена и
медали СССР. Его именем назван кратер на
Луне [12; 31; 32].
КРОККО Гаэтано (Crocco G.) – итальянский
специалист в области авиации, артиллерии,
ракетно-космической науки и техники, генерал. Р. 26.10. 1877 в Неаполе. В 1896 – 1900
учился в ун-те в Палермо, 1897–1900 – Артиллерийской и Инженерной школах в Турине, 1902 – в ун-те Льежа (Бельгия). В 1908
основал Аэродинамический ин-т, ставший
позже Центром развития авиационной техники в Италии. В 1920 вышел в отставку в
звании полковника и работал в Министерстве промышленности Италии, с 1928 возглавлял Управление конструкторских работ
Министерства аэронавтики. Одновременно
преподавал в Рим. ун-те (с 1926 – проф. авиационной техники, 1936–45 и 1948–52 – декан
факультета аэрокосмической инженерии).
Ум. 19.01.1968.

Л. Крокко

Г.Э. Лангемак

ISSN 0374-3896 Science and Science of Science, 2016, № 2

ПИОНЕРЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

С 1907 построил 31 дирижабль, большая
часть которых была использована в Первой
мировой войне. Разработал специальный
взрыватель для артиллерийских и зенитных
орудий и первый гироскопический прибор
для авиационной бомбы. С 1927 начал работать в области ракетной техники. Занимался
испытаниями твердого топлива (кордита и
двухосновного пороха), созданием и испытанием ракет на этом топливе, первые серии
испытаний провел в 1927–28. С 1929 разрабатывал ЖРД, в 1930 совместно с Л. Крокко,
Д. Гарофоли, К. Ланди и Р. Корелли создал
ЖРД на четырехокиси азота и бензине, в
1932 с Л. Крокко – жидкое однокомпонентное топливо на основе жидкого взрывчатого
вещества и балластирующего элемента. В последующие годы сконструировал различные
виды ЖРД, работавшие на однокомпонентном топливе, в т.ч. двигатель на сжатом газе
для создания тяги под водой, четырехтактный
поршневой двигатель с искровым зажиганием, работавший на парах нитрометана. Изучал неустойчивости в ЖРД. Запущенные в
начале 60-х годов американские РН, итальянские ИСЗ (по программе совместных работ
НАСА и Итальянской космической комиссии) использовали его результаты. В последние годы в Рим. ун-те занимался теор. вопросами космонавтики (в основном баллистики)
и астрономии. Основатель Итальян. ракетного общества (1951). Автор более 50 патентов и
около 200 научных работ.
Член Академии деи Линчеи и ряда иностранных Академий наук. Его именем назван
кратер на Луне [12].
КРОККО Луиджи (Crocco L.) – ученый и
конструктор в области ракетно-космической
науки и техники. Сын Г. Крокко. Р. 2.02.1909
в Палермо (Италия). Окончил машиностроительный ф-т Рим. ун-та (1931). Работал в
Италии, Франции, США. В 1949–73 – руководитель Гуггенхейм. центра реактивного
движения и преподаватель Принстон. ун-та в
США. Ум. 19.11.1986.
Основные направления науч. деятельности в области теор. аэродинамики и ракетных двигателей. Разрабатывал вопросы
газовой динамики, турбулентности, теории
пограничного слоя, вихревых течений газа,
процессов горения, теории ракетных двигателей. В 1928–39 занимался исследованиями
в области аэродинамики больших скоростей
и реактивного движения. Один из авторов теоремы Фридмана – Крокко и автор одной из
форм записи уравнений пограничного слоя
(уравнение Крокко), внес вклад в теорию
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местно с Г.Крокко и др. в 1927–29 создал экспериментальные твердотопливные ракеты, в
1930 – ЖРД на четырехокиси азота и бензине. Принимал участие в создании ракеты Сатурн-5 и программе «Аполлон» [12].
ЛАНГЕМАК Георгий Эрихович – российский инженер в области реактивной и ракетной техники. Р. 8.07.1898 в г. Старобельске
(ныне Луган. обл.). Окончил Школу мичманов в Петрограде (1917). В 1919 вступил
в Красную Армию, служил в береговой артиллерии в Кронштадте, с 1922 – помощник начальника артиллерии Кронштад.
крепости. Окончил Военно-техническую академию в Ленинграде (1928) и работал в ГДЛ.
В 1933–34 – начальник Ленинград. отделения
РНИИ, 1934–37 – его зам. директора, главный инженер. В 1937 арестован по ложному
обвинению во «вредительстве» и участию в
«антисоветской террористической организации», 11.01.1938 расстрелян, реабилитирован
посмертно (1955).
Совместно с В.А. Артемьевым, И.Т. Клейменовым и Б.С. Петропавловским разрабатывал реактивные снаряды РС-82 и РС-132
на твердом топливе, впоследствии используемые в пусковых установках типа «Катюша».
В 1933 проведены полигонные испытания
с земли, морских судов и самолётов 9 видов
РС различных калибров. Автор с В.П. Глушко
первой в СССР книги «Ракеты, их устройство и применение» (1935), обобщившей опыт
конструирования жидко- и твёрдотопливных
ракет и определившей перспективы их применения.
Герой Соц. Труда (1991, посмертно). Его
именем назван кратер на Луне (1967) [12; 13].
ЛОРЕН Рене (Lorin R.) – французский инженер-конструктор. Р. 24.03.1877 в Париже.
Окончил Центр. школу искусств и ремесел
в Париже (1901). Работал в транспортной
компании «Compagnie g³en³erale des omnibus».
Ум. 16.01.1933 в Париже.
Исследования и инженерно-конструкторские разработки в области ракетной техники. В 1908 предложил использовать в самолете для «первичного толчка» реактивный
двигатель и в 1913 изобрел прямоточный воздушно-ракетный двигатель. В 1918 выдвинул
идею создания беспилотной, автоматически
управляемой, «летающей бомбы» (крылатой
ракеты), катапультируемой с рампы, достигающей скорости 500 км/час и несущий 200 кг
взрывчатки [8].
ЛУССЕР Роберт (Lusser R.) – немецкий инженер в области авиа- и ракетной техники,
лётчик. Р. 19.04.1889 в Ульме. В 1928–32 работал в различных компаниях, 1933–38 –
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компании Мессершмитт (с 1934 – начальник
КБ), 1938–41 – авиастроительной компании
Хейнкель (начальник отдела). Как пилот
успешно участвовал в международных авиационных конкурсах. В 1941–45 – конструктор
компании Физелер. В 1945 вывезен в США, в
1957 вернулся в Германию, работал в компании Мессершмитт-Бёльков-Блом (1957–63),
с 1963 – в компании Lusser Binding Company.
Ум. 19.01.1969 в Мюнхене.
Участвовал в создании серии самолетов
Мессершмитт – M 37, Bf 108, Bf 109 и тяжелого истребителя Bf 110. С 1948 на базе Военно-морского флота США в Пойнт Мугу работал над созданием крылатых ракет, с 1953 – в
ракетном проекте Редстоун под руководством
В. фон Брауна. Сформулировал основные теоретические положения теории надёжности,
его формула для расчета надёжности системы с
последовательным соединением элементов известна как закон Луссера». Наряду с Ф.Госслау
был создателем (1941—42) боевой управляемой
крылатой ракеты «Фау-1, или Fi 103 [19].
МЕЩЕРСКИЙ Иван Всеволодович – российский ученый-механик. Р. 29.07.1859 в Архангельске (Россия). Окончил Петерб. ун-т
(1882) и преподавал в нем; с 1902 – проф.,
зав. кафедрой Петерб. политехн. ин-та. Умер
7.01.1935.
Осн. труды в области теор. и прикладной механики, в частности механики тела
переменной массы. В работах «Динамика
точки переменной массы» (1897), «Уравнения движения точки переменной массы в
общем случае» (1904), «Задача по динамике
переменных масс» (1918) создал общую теорию движения точки переменной массы для
случаев отделения или присоединения материальных частиц, дал уравнение движения
точки, масса которой изменяется в результате отделения и присоединения частиц (уравнение Мещерского). Показал, что при этом
появляются добавочные силы – реактивная
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тяга в случае отделения и реактивная сила сопротивления в случае присоединения частиц.
Сформулировал так называемые обратные
задачи динамики точки переменной массы,
когда по заданным внешним силам и траекториям определяется закон изменения массы. Рассмотрел множество частных задач о
движении точек переменной массы, в том числе задачи о восходящем движении ракеты и
вертикальном движении аэростата. Его теор.
исследования имели основополагающее значение для ракетостроения и небесной механики. Его именем назван кратер на Луне [12].
НЕБЕЛЬ Рудольф (Nebel R.) – немецкий инженер в области ракетной техники. Р. в 1894 в
Вейссенбурге. В 1912 –13 – на военной службе, участвовал в Первой мировой войне, в 1916
стал военным лётчиком (в 1918 – командир
эскадрильи). Окончил Высшую техн. школу
в Мюнхене (1919). Работал в фирме «Сименс»
(1919, 1927–29; 1935–37), в КБ в Нюрнберге
(1920) и Берлине (1925–27) с К. Риделем. В
1930 организовал ракетодром вблизи Берлина. В 1944 занимался производством снарядов
«Фау-1» в Нордхаузене. В 1963–65 – науч. советник Годесбергского общества космических
исследований. Ум. в 1978.
С 1916 создавал боевые пороховые ракеты против самолетов и запускал их с дальней
дистанции, в 1917 такой ракетой был сбит английский самолёт с расстояния 100 м. В 1929
с Г. Обертом работал над созданием жидкостной ракеты, в качестве компонентов топлива
использовал жидкий кислород и бензин, в
1930 построил ее, успешный пуск состоялся
14.05.1931, поднялась на высоту 60 м. В 1931 с
К. Риделем запатентовал ЖРД. К концу 1931
испытал 87 малых ракет. После Второй мировой войны работал над созданием ракет в
мирных целях. Активный популяризатор космонавтики (до 1972 прочитал около 4000 лекций), автор мемуаров (1972). Один из создателей Немецкого ракетного общества (1927)
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и Немецкого ракетного общества межпланетных сообщений (1927 [19].
НОРДУНГ (Поточник) Герман (Noordung H.) –
австро-венгерский ученый и инженер в области
ракетно-космической техники. Р. 22.12.1892 в
г. Пуле (ныне – в Словении). Окончил Военно-техническую академию в Мёдлинге (1913).
Участник Первой мировой войны, в 1919 вышел в отставку в звании капитана. Учился в
Техн. ун-те в Вене. Ум. 27.08.1929 в Вене.
В 1929 в Берлине опубликована его книга «Проблема путешествия в мировое пространство. Ракетный двигатель», в которой
изложены его идеи и разработки, в частности
развиты идеи К.Э. Циолковского, Г. Оберта
и Г. фон Пирке об орбитальной космической
станции. В книге, содержащей 100 иллюстраций, приведена конструкция такой станции,
состоящей из трех блоков: первого, в виде колеса, вращающегося с определенной угловой
скоростью (колесо Нордунга) для создания
искусственной силы тяжести, с которого стартовали бы в дальний космос КК; электростанция; обсерватория. Здесь же содержалась идея
стационарной орбиты и синхронного ИСЗ,
рассчитана высота ее – около 40 тыс. км. Книга переведена на русский (1935), словенский
(1986) и английский (1999) языки [8; 12].
ОБЕРТ Герман (Oberth H.) – выдающейся ученый и конструктор в области ракетной техники и космонавтики. Р. 25.06.1894
в Херманштадте (ныне – Сибиу, Румыния).
Во время Первой мировой войны служил в
австро-венгерской армии, в феврале 1915
был ранен и после выздоровления оставлен
в военном госпитале Шессбурга санитаром.
Учился в университетах Германии, окончил
Клаузенбург. ун-т (1923). В 1940–45 работал
в Румынии, Австрии, Германии, в частности
с 1941 в ракетном центре Пенемюнде, в 1943
переведен в другой центр, где работал над созданием зенитных ракет на твердом топливе.
После 1945 – консультант по ракетной технике в Швейцарии, в 1950 переехал в Италию,
где работал над созданием твердотопливных
зенитных ракет для итальянского флота, в
1955–58 по приглашению В. фон Брауна – в
США (армейский арсенал «Редстоун» в Хантсвилле), принимал участие в космических исследованиях, в работах по созданию первого
американского ИСЗ «Эксплорер-1», РН «Сатурн» и ряда других ракет. С 1958 жил в Зап.
Германии. Ум. 29.12. 1989.
В 1920 предложил первый в мире проект
двухступенчатой водородно-кислородной ракеты, первая ступень которой использовала в
качестве топлива «спирт – жидкий кислород»,
вторая – «водород – кислород». Осенью 1921
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свои теор. исследования и проектные разработки оформил в качестве диссертации, однако в 1922 ее отклонили в Гейдельберг. ун-те. В
1923 издал книгу «Ракета и космическое пространство», в которой была показана техническая возможность создания больших жидкостных ракет, обсуждены цели их практического
использования, представлены чертежи. Вычислил скорость ракеты, позволявшую ей преодолеть притяжение Земли, обосновывал многоступенчатость ракеты, возможность полета
человека в специальной кабине, парашютный
способ возвращения с орбиты. В 1929 вышло
расширенное издание его книги – «Пути осуществления космических полетов». Полученный гонорар позволил ему финансировать исследование жидкостных ракет. В 1931 получил
в Румынии патент на ракету с ЖРД, 07.05.1937
первая такая ракета была запущена под Берлином. Его книги и эксперименты способствовали тому, что в 20–30-е годы в Германии
сформировалась группа энтузиастов-ракетчиков, начавшая поисковые работы, получившие поддержку военного ведомства. Большое
значение придавал медико-биологическому
обеспечению орбитальных полетов, в предвоенные годы предложил препарат скополамин
как средство для «отключения» вестибулярного аппарата при подготовке к длительному
пребыванию в невесомости, ему принадлежит
идея использования гидробассейна для имитации невесомости на Земле, изобрел центрифугу с плечом 35 м для создания перегрузок.
Пр. Эно-Пельтри – Гирша (1929), А. Гумбольдта (1962), золотая медаль Р. Дизеля и
др. Член многих астрономических обществ.
В 1951 Немецким обществом по исследованию космоса учреждена серебряная медаль
им. Г. Оберта, в 1963 обществу присвоено его
имя [14; 15; 18].
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Борис Сергеевич –
российский инженер в области реактивной
и ракетной техники. Р. 26.05.1898 в Курске
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(Россия). Окончил Суворов. ракетный корпус в Варшаве (1915) и курсы Константинов.
артиллерийского училища в Петрограде.
Отправлен на фронт, где командовал одной
из зенитных батарей. С 1919 как «военспец»
служил в Красной Армии. Окончил Военнотехническую академию в Ленинграде (1929)
и был направлен в ГДЛ (в 1930–31 – начальник), смещен как «социально чуждый
элемент». Работу в ГДЛ совмещал с преподаванием в Военно-технической академии и
работой в ГИРДе. Ум. 6.11.1933 (по некоторым данным погиб на полигоне при испытании РС).
Руководил разработками РС на ракетном
бездымном порохе калибром 82 и 132 мм и
крупных дальнобойных снарядов весом 118
и 500 кг. По его инициативе ГДЛ переключилась с разработки активно-реактивных
снарядов на бездымном порохе для штатных
артиллерийских систем на создание безоткатных орудий с пусковыми устройствами в
виде простых ажурных труб для стрельбы РС.
Предложил использовать для стрельбы легкие
пусковые установки собственной конструкции, позволявшие вести огонь с самолетов,
танков, автомобилей и с плеча пехотинца.
Руководил испытаниями по применению ракетного оружия в истребительной и бомбардировочной авиации, отработкой пороховых
ускорителей для самолетов. Выдвинул идею
оснащения винтомоторных самолетов реактивными стартовыми ускорителями, позволяющими сократить разбег при взлете и увеличить полетный вес, применена на тяжелых
бомбардировщиках ТБ-1 и ТБ-3.
Герой Соц. Труда (1991, посмертно). Его
именем назван кратер на Луне [12; 31; 32].
ПИКЕРИНГ Уильям (Pickering W.) – выдающийся американский ученый в области ракетно-космической техники и космонавтики.
Р. 24.12.1910 в Веллингтоне (Новая Зеландия).
Окончил Калифорн. политехн. ин-т (1933), в
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котором в 1936 получил степень доктора физики и работал в 1936–76 (в 1946–50 – проф.
и в 1954–76 – директор Лаборатории реактивного движения). Ум. 13.03.2004.
Исследования и разработки посвящены
созданию баллистических ракет и КА. Разработал ракету «Корпорал» – первую американскую баллистическую жидкостную ракету
(1945), на базе которой создана боевая тактическая ракета SSM-G-17 «Корпорал», запущенная в 1952, и MGM-5 – первая управляемая жидкостная баллистическая ракета с
ядерной боеголовкой, находилась на вооружении в 1955–64, а также твердотопливную
ракету «Сержант». Участвовал в создании
первого американского ИСЗ «Эксплорер-1» и
спутников серии «Дискавери», разрабатывал
КА серии «Рейджер», запущенные в 1961–65
к Луне, и «Сервейор (1966–68), ряд КА «Пионер», АМС «Маринер» для изучения Венеры
и Марса.
Член НАН США. Медали НАСА (1965),
им. Р. Годдарда (1965), Т. Эдисона (1972),
Х. Колумба, Национальная медаль за науку (1976), пр. Дж. Уайлда (1957), А. Галабера
(1965) и др. Президент Американского ракетного общества (1962–63), Международной
федерации космонавтики (1964–66) [4; 12].
ПИРКЕ Гвидо фон (Pirquet G. von) – австрийский ученый в области космонавтики. Р.
30.03.1880 в Вене. Учился в Политехн. ин-тах
Вены и Граца (1898–1902). В 1901–1902 служил вольнонаемным на австро-венгерском
военно-морском флоте, участвовал в морском походе на Смирну и Салоники. В 1926
с Ф. фон Гефтом создал первую на Западе
общественную организацию, занимавшуюся изучением и пропагандой космонавтики,
Научное общество высотных исследований и
в 1931 – пришедшее на смену этому обществу Австрийское общество ракетной техники
(вместе с Р. Цвериной). Ум. 17.04.1966.
Уже в первых статьях по космонавтике
(1927–28) обобщил различные взгляды на
проблему космических полетов и рассмотрел
пути достижения внеземных небесных тел. В
работе «Межпланетные маршруты» (1928–
29) исследовал проблему массы ракетного
топлива, необходимого для осуществления
пилотируемых полетов к другим планетам,
рассчитал траекторию полета к Венере по
эллиптической орбите, показав, что на путь
к ней и обратно необходимо 97 суток вместо
146 (по В. Гоману), если межпланетный корабль стартует за пределами Земли с орбитальной станции. В сентябре 1928 в журнале
«Ракета» сформулировал основное условие
межпланетных полетов: «Путь к другим ми-
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рам лежит через космическую станцию».
Идею космической станции в 1895 высказал
К.Э. Циолковский, в 1923 развил Г.Оберт, но
никто до Г. фон Пирке не считал ее основной
в достижении небесных тел. В 30-х гг. опубликовал несколько статей, посвященных теории полета ракеты, эффективности ракетных
двигателей, энергетическим затратам при
полете по межпланетной траектории. С его
деятельностью ассоциируются запуски АМС
«Венера-1» (февраль 1961 ) к планете Венера
по траектории, совпадающей с его расчетами
1928, и первой космической станции «Салют»
(апрель 1971).
Почетный президент Австрийского общества космических исследований (1951).
Медаль им. Г. Оберта (1956). Его имя присвоено одному из кратеров на Луне (1970) [12].
ПОБЕДОНОСЦЕВ Юрий Александрович –
российский учёный-конструктор ракетной
техники. Р. 20.02.1907 в Москве. Окончил
Моск. авиационный ин-т (1930). В 1925–32
работал в Центр. аэрогидродинамическом
ин-те, 1932–33 – ГИРДе, 1933–44 – РНИИ,
1945–46 в составе группы советских специалистов изучал в Германии трофейную немецкую технику, в частности ракету «Фау-2»,
с 1946 – главный инженер НИИ-88, в 1941–
50 – также в МВТУ им. Н.Э. Баумана (с
1948 – зав. кафедрой). Ум. 8.10.1973.
Исследования и разработки посвящены
внутренней баллистике ракетных твёрдотопливных двигателей, созданию РС, другим
направлениям ракетной техники. Под его
руководством и участии в 30-е годы совершенствовались РС-82 и РС-132, используемые в дальнейшем в установках «Катюша». В
теории горения порохов в камере ракетного
двигателя установил критерий устойчивости
горения (критерий Победоносцева).
Доктор техн. наук (1949), проф. Гос. пр.
СССР (1941). Засл. деятель науки и техники
РСФСР (1967). Член-корр. Международной
академии астронавтики (1968). Ордена и медали СССР [12; 31; 32].
ПОМОРЦЕВ Михаил Михайлович – российский ученый и изобретатель в области
ракетной техники. Р. 12.07.1851 в с. Васильевщина Нижегородской губ. Окончил Михайлов. артиллерийское училище в Петербурге
(1871) и Академию Ген. штаба (1878). С 1881
преподавал в Военно-инженерной академии,
с 1885 – Артиллерийском училище и Петербург. воздухоплавательной школе, работал в
Аэродинамической лаборатории в Кучино.
Ум. 19.06.1916.
В 1902–1905 с целью увеличения дальности полета и кучности падения ракет разраISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2016, № 2

ботал и испытал около 20 типов их несущих и
стабилизирующих поверхностей (стабилизаторы, крылья и др.), в 1908 с предложенным им
стабилизатором добился увеличения дальности полета ракеты массой 10–12 кг до 8–9 км.
Предложил (1905) проект ракеты с двигателем,
работающим на сжатом воздухе. Исследовал
связь давления в камере двигателя, скорости
истечения газов и размеров ракетной пустоты, способов набивки пороха в гильзу и др.
(1907). Разработал проект самолета с переменным углом встречи (угол наклона крыльев),
автоматически сохраняющим устойчивость в
полете. Изобрел ряд аэронавигационных приборов (высотомер, скоростемер, определитель
направления движения и др). Разработал способы создания газоводонепроницаемых тканей для аэростатов. Его именем назван кратер
на Луне [12; 32].
РАУШЕНБАХ Борис Викторович – российский ученый-механик, акад. АН СССР
(1986). Р. 18.01.1915 в Петрограде. Учился в
Ленинград. ин-те инженеров гражданского
воздушного флота, за полтора года до окончания ин-та перешел в РНИИ в отдел С.П. Королева, где начал разрабатывать вопросы
устойчивости полета ракет. Однако с арестом
С.П. Королева его отстранили от работы над
жидкостными ракетами и он занялся теорией
горения в воздушно-реактивных двигателях.
В 1941–42 работал на оборонном заводе на
Урале, в 1942–45 пребывал в заключении, в
трудовом лагере в Нижнем Тагиле (из-за немецких корней), освобожден в 1946 и два года
был под надзором НКВД, в 1948–55 работал
в НИИ-1 у М.В. Келдыша, с 1955 – в ОКБ-1
у С.П. Королева, также с 1948 – в Моск. унте, с 1959 – проф., зав. кафедрою Моск. физ.техн. ин-та. Ум. 27.03.2001.
Научные исследования и разработки посвящены процессам управления, механике
космического полета, ориентации космических аппаратов, в частности системам ори-
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ентации и коррекции КА «Венера», «Марс»,
«Зонд», спутников связи «Молния», управления КК. Работы также относятся к изобразительному искусству и богословию, автор книг
«Пристрастие» и «Постскриптум».
Ленин. пр. (1960). Ордена и медали.
Член-корр. Международной академии астронавтики [18; 31; 32].
РИДЕЛЬ Вальтер (Riedel W.) – немецкий инженер в области ракетной техники. Р. 5.12.1902.
В 1928–34 работал в компании «Хейландт»,
1929–37 – ответственный за программу разработки ЖРД в группе В. фон Брауна (полигон
Куммерсдорф), 1937–45 – начальник КБ Ракетного центра Пенемюнде. В мае – сентябре
1945 пребывал в лагере для интернированных.
В 1947 эмигрировал в Англию, в 1948 – 68 работал в Департаменте ракетного движения
вблизи Эйлсбери. Ум. 15.05.1968. В 1936 с В.
фон Брауном и В.Дорнбергером выдвинул
идею ракеты «Фау-2». В его честь назван кратер на Луне [19].
РИДЕЛЬ Клаус (Riedel C.) – немецкий инженер ракетной техники. Р. 2.08.1907 в Вильгельмсхафене. Учился в Техничном ун-те в
Берлине. После прослушивания публичной
лекции по ракетной технике Р.Небеля присоединился к группе Общества межпланетных сообщений. Предоставил ферму своей
семьи для использования её в качестве испытательного ракетного полигона. Принимал
участие во многих ранних экспериментах с
жидкостными ракетами. После расформирования общества в 1933 приглашен В. фон
Брауном для участия в военной ракетной
программе. Руководил испытательной лабораторией Ракетного центра Пенемюнде, занимался разработкой мобильного вспомогательного оборудования для ракеты «Фау-2».
Погиб 4.08.1944 в автомобильной аварии. Его
именем назван кратер на Луне [19].
РУДОЛЬФ Артур (Rudolph A.) – немецкий
инженер в области ракетной техники. Р.
9.11.1906 в Гамбурге. В 1928 учился в Берлин
техн. колледже, где получил степень бакалав-
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ра по машиностроению. В 1930 начал работать в фирме «Хейландт» в Берлине, позже – в
ракетном центре Пенемюнде. В августе 1943,
в связи с налетами английской авиации, производство ракет «Фау-2» было переведено на
объект Миттельверк вблизи Нордхаузена, на
подземный завод баллистических ракет в горе
Гарц, где стал директором производства. После войны вывезен в США, стал участником
амерриканской космической программы, с
1961 работал в НАСА. В 1980–84 подвергнут
проверке на причастность к совершению
военных преступлений, отказался от американского гражданства и переехал в ФРГ.
Ум. в 1996.
Разработал ракетный двигатель, работающий на жидком кислороде и этаноле (испытан в 1934), который в ходе испытаний 3
августа 1934 через 50 секунд после зажигания
развил мощность 1,2 кН. Сыграл ключевую
роль в развитии «Фау-2». Во время работы в
НАСА участвовал в производстве боевых ракет «Редстоун» и «Першинг-1А», с 1963 руководил производством РН «Сатурн-5» [4; 19].
ТАРТАЛЬЯ Никколо (Niccolo Tartaglia) – итальянский математик. Р. около 1499 в Бреше.
Самостоятельно изучал математику, которую
потом преподавал в Вероне, Бреше, Венеции.
Ум. 13 или 14.12.1557.
В трактатах «Новая наука» (1537) и «Проблемы и различные изобретения» (1546) первый описал траекторию движения снаряда,
показал, что она криволинейна и максимальная дальность полета достигается при наклоне ствола орудия под углом 450 к горизонту,
чем основал баллистику. Первый перевел на
итальянский язык «Начала» Евклида.
ТИЛИНГ Рейнхольд (Tiling R.) – немецкий инженер в области ракетной техники.
Р. 13.06. 1893 в Абсберге. Изучал инженерное
дело и электротехнику. В начале Первой мировой войны поступил на военную службу (с
1915 – военный пилот), с 1926 – диспетчер
аэропорта Оснабрюк. Исследования проводил в замке Бонме на деньги меценатов. По-
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гиб 11.10. 1933 при взрыве во время прессования зарядов твердого ракетного топлива.
Исследования начал в 1928, разработал
несколько экспериментальных ракет на черном порохе с раскрывающимися в воздухе
крыльями, благодаря чему ракеты планировали к поверхности Земли. Запустил твердотопливную ракету 13.03.1931 на высоту 1800 м
( полёт продолжался 11 с), 15.04.1931 представил первую почтовую ракету, сконструировал
6 ракет, одна из которых достигла высоты
750 м. В его честь назван кратер на Луне [8].
ТИЛЬ Вальтер (Thiel W.) – немецкий инженер
в области ЖРД. Р. 2.04.1910 в Бреслау (ныне
Вроцлав, Польша). Работал в группе В. фон
Брауна. Двигатель его конструкции был установлен на ракете «Фау-2» (стендовые испытания его начались в 1941). Выдвинул идею
ядерного реактивного двигателя. Погиб 17.08.
1943 во время воздушного налета бомбардировщиков ВВС Великобритании на Пенемюнде [19].
ТИХОМИРОВ Николай Иванович (настоящее имя – Слетов Николай Викторович) –
российский инженер в области ракетной
техники. P. в ноябре 1859 в Москве. Окончил
химическое отделение Моск. ун-та. Работал
помощником директора на суконной фабрике товарищества братьев Бабкиных, главным
химиком сахарных заводов товарищества
братьев Терещенко, в технической лаборатории Моск. ун-та и в лаборатории Н.А. Бунге
Киев. ун-та. С 1909 жил в Москве, где организовал частную химическую лабораторию. В
1921–30 – директор ГДЛ. Ум. 28.04.1930.
В 1894 занялся созданием РС. В 1912
предложил проект снаряда реактивного действия («самодвижущейся мины»). В ГДЛ с
его участием интенсифицировались исследования по созданию ракетных снарядов на
бездымном порохе. Были изготовлены толстосводные пироксилиновые шашки на летучем растворителе, разработанные И.П. Граве,
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рецептура реактивного пороха на нелетучем
растворителе, начата непосредственная разработка РС. В 1926–27 проведен комплекс
испытаний по внутренней баллистике, изготовлены опытные образцы корпусов РС. В
последние годы жизни занялся исследованиями закономерностей горения пороха в камерах с соплом и экспериментальной отработкой основных элементов ракет.
Герой Соц. Труда (посмертно, 1991). Его
именем назван кратер на Луне [8; 12].
ТИХОНРАВОВ Михаил Клавдиевич – российский ученый и инженер-конструктор
ракетно-космической науки и техники. Р.
29.07.1900 во Владимире (Россия). Окончил
Ин-т инженеров Красного воздушного флота
(1925, ныне – Военно-воздушная академия
им. Н.Е. Жуковского) и работал на ряде авиационных предприятий; в 1932–34 – начальник бригады ГИРДа в Москве, 1934–40 – отдела и 1940–46 – группы в РНИИ, НИИ-1 (в
1945–46 в составе группы советских специалистов в Германии исследовал трофейную немецкую технику, в частности ракету «Фау-2»),
в 1946–56 работал в НИИ-4, с 1956 – начальник отдела проектирования ИСЗ, КК и КА
в ОКБ-1 С.П. Королёва, также преподавал в
Моск. авиационном ин-те (с 1962– проф.).
Ум. 4.03.1974.
Руководил разработкой первой советской ракеты на гибридном топливе, запущенной 17.08.1933. С 1938 занимался исследованиями ЖРД, разработкой жидкостных
баллистических ракет для изучения верхних
слоев земной атмосферы, РС, с конца 40-х
годов исследованием составных ракет, в частности их конструктивно-баллистических параметров и способов расчета траекторий. В
докладе «Ракетные пакеты и перспективы их
развития» (1950) изложил идеи о многоступенчатых баллистических ракетах и впервые
обосновал в ближайшее время возможность
создания ИСЗ, в т. ч. с человеком на борту.
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Рассматривал также вопрос о боевых многоступенчатых ракетах. В 1954 с сотрудниками
предложил программу исследования космоса, включающую обоснование возможности
запуска ИС3, пилотируемых КК и космических станций, высадку на Луну, участвовал
в создании и запуске первого ИС3 и первого
пилотируемого КК с космонавтом Ю.А. Гагариным, разработке ряда межпланетных КА, а
также пилотируемого КК к Марсу.
Доктор техн. наук (1958), проф. Герой
Соц. Труда (1961). Ленин. пр. (1957). Засл. деятель науки и техники РСФСР (1970). Ордена
и медали СССР. Член-корр. Международной
академии астронавтики (1968) [16; 31; 32].
УНГЕ Вильгельм (Unge W.) – шведский конструктор ракетной техники. Р. в 1845 в Стокгольме, где окончил Технологический ин-т
(1866), начав военную карьеру (Военный инт, Генштаб). Однако вскоре полностью переключился на изобретательскую деятельность.
В 1891 познакомился с А.Нобелем, который
заинтересовался его идеями и создал с ним в
1892 фирму «Марс» для разработки и продаже
изобретений в области ракет, которую финансировал. Ум. в 1915.
Внес значительный вклад в практическое ракетостроение. В 1896 осуществил пуск
сконструированной им ракеты на бездымном
порохе (в составлении рецептур порохов ему
помогал А. Нобель). Однако вскоре в связи с
его низким качеством от него отказался и стал
использовать черный порох. Первый применял (1896–97) в ракетах сопла Лаваля, обеспечивающие истечение газов со сверхзвуковой
скоростью и стабилизацию их в полете. В 1905
разработал боевые ракеты, которые запускались с наклонных направляющих и стабилизировались в полете вращением. Некоторые
из них были длиной 2,34 м и массой 364 кг,
включая 116 кг пороха и 58 кг взрывчатого вещества. Корпусы ракет изготовлял из стали.
Предложил использовать ракеты в стационарных, передвижных и переносных пусковых
установках. Решил проблему хранения топлива в корпусе ракеты (1903). Работал также над
улучшением методов производства ракет, удешевлением изготовления их корпусов [8; 12].
ЦАНДЕР Фридрих Артурович – выдающийся
российский ученый и изобретатель в области
ракетной науки и техники. Р. 23.08.1887 в Риге
(Латвия). Окончил Высшее техн. училище
в Данциге (1907) и Рижский политехн. ин-т
(1914). В 1914–15 работал на рижском заводе
«Проводник», 1915–26 – на моск. авиамоторном заводе «Мотор», 1926–30 – в ЦКБ
Авиационного треста, 1930–31 – в Центр.
ин-те авиационного моторостроения. В 1931

106

принимал участие в организации ГИРДа и с
С.П. Королевым возглавлял работу его моск.
отделения (МосГИРД), с 1932 – руководитель бригады производственной части ГИРД,
преподавал в Моск. авиационном ин – те
(1930–31). Ум. 28.03.1933.
Основные направления научной деятельности посвящены теории межпланетных полетов, выбору топлива и расчету реактивных
двигателей различных типов, устройству КА.
В 1908 опубликовал первую работу, посвящённую межпланетным путешествиям, рассмотрев в ней вопросы конструирования КА,
движущей силы, жизнеобеспечения человека
в космическом полёте. Впервые высказывает мысль о целесообразности использования элементов конструкции межпланетного
корабля в качестве горючего (1909). В 1912
доказал возможность выхода КА на околосолнечную орбиту. Работая над вопросами
динамики такого полета пришел к идее отбрасывания (независимо от Р.Годдарда, 1909)
и сжигания отработанных ступеней ракеты. В
1915–17 проводил эксперименты по системе
жизнеобеспечения. В 1921 представил проект межпланетного «корабля – аэроплана».
Впервые предложил КК как сочетание аэроплана с космическим ЛА и жидкостной ракеты в качестве конечной ступени корабля. В
том же году разрабатывал проблемы использования Луны и попутных планет (их гравитационного поля или атмосферы) для увеличения скорости полёта на другие планеты, а
также спуска КА с торможением в атмосфере
планеты. В 1923–24 разрабатывал различные
комбинации самолета и ракеты.
В 20-е гг. наряду с исследованием проблем межпланетных сообщений занимался
разработкой теории и расчетом двигателей
КА. Выполнил ряд расчетов эффективности
реактивных двигателей различных схем. В
1929–32 построил и испытал ОР-1 с тягой 1,
42 Н, работавший на сжатом воздухе и бензине, 1931- 33 спроектировал ЖРД ОР-2 на
жидком кислороде и бензине, разработал
первую отечественную ракету «ГИРД – Х»
на жидком топливе, запущенную 25.11.1933.
Занимался разработкой космопланов, идеи
которых воплотились в жизнь в 1988 (шаттлы, США; «Буран», СССР). Рассматривал
вопросы использования давления солнечного света для обеспечения транспортировки
грузов в космосе («солнечный парус»), жизнеобеспечения в космосе и противометеоритной защиты, создания пакетной схемы
ракет (реализована в несколько иной форме
в РН «Восток»), нахождения энергетически
оптимальных траекторий перелета к другим
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планетам. Автор труда «Проблема полета при
помощи реактивных аппаратов» (1932). Его
именем назван кратер на Луне [17; 24; 25; 32].
ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардович –
выдающийся российский ученый и изобретатель в области аэро- и ракетодинамики, основоположник теоретической космонавтики.
Р. 5.09.1857 в с. Ижевское (ныне Рязан. обл.,
Россия). В детстве после болезни полностью
потерял слух и с 14 лет занимался самообразованием. С 16 до 19 лет жил в Москве, изучал в
библиотеке Румянцев. музея физ.-мат. науки в
объёме средней и высшей школы. После возвращения из Москвы экстерном сдал экзамен
в Рязан. гимназии на звание учителя уездных
училищ (1879) В 1879–82 жил и работал в Боровске Калуж. губ., 1892–21 преподавал физику и математику в Калуге, занимался научной
работой. Ум. 19.09.1935.
В 1897 построил первую в России аэродинамическую трубу разработал методику экспериментов c ней и в 1900 сделал продувки
простейших моделей, определив коэффициент сопротивления шара, плоской пластинки,
цилиндра, конуса и других тел. С 1896 занимался теорией движения реактивных аппаратов, в частности разработал основы теории и
принципиальную схему ЖРД, предложил ряд
схем ракет дальнего действия и ракет для межпланетных путешествий. В 1907 построил теорию реактивного движения (о возможности
использовании реактивного движения для перемещения в космосе писал еще в 1883). В 1903
опубликовал статью «Исследование мировых
пространств реактивными приборами», в которой предложил проект жидкостной ракеты,
обосновал теорию ее полета. После 1917 работал над созданием теории полета реактивных
самолетов, предложил схему газотурбинного
двигателя, в 1932 разработал теорию полета
реактивных самолетов в стратосфере и схемы
устройства самолетов для полета с гиперзвуковыми скоростями.

Ф.А. Цандер

К.Э. Циолковский
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Его исследования показали возможность достижения космических скоростей
и осуществимость межпланетных полетов.
Первым решил задачу о движении ракеты в
неоднородном поле тяготения, вычислил необходимые запасы топлива для преодоления
сил сопротивления атмосферы Земли, решил
задачу посадки КА на поверхность планеты,
лишенной атмосферы. Вывел формулу, позволяющую оценивать влияние параметров
ракет, в т.ч. многоступенчатых, на их скорость
и дальность полета (формула Циолковского).
В 1926–29 разработал теорию многоступенчатых ракет, высказал идею создания околоземных орбитальных станций как искусственных
поселений, использующих энергию Солнца,
и промежуточных баз для межпланетных сообщений, рассмотрел медико-биологические
проблемы длительных космических полетах.
Предложил газовые рули (из графита) для
управления полетом ракеты; использование
компонентов топлива для охлаждения внешней оболочки КК (во время входа в атмосферу Земли), стенок камеры сгорания и сопла
ЖРД; насосную систему подачи компонентов
топлива; оптимальные траектории спуска КА
при возвращении из космоса и др. Исследовал большое количество различных окислителей и горючих для ЖРД, рекомендовал
топливные пары – жидкий кислород с углеводородами и др.
В 1954 АН СССР учреждена золотая медаль им. К.Э. Циолковского. Его именем назван кратер на Луне [11; 17; 26–29].
ШТЕЙНХОФ Эрнст (Steinhoff E.) – немецкий ученый в области ракетной техники.
Р. 12.02.1908 в г. Трейзa. Окончил Высшую
техн. школу в Дармштадтe. (1933), где в 1940
получил также степень доктора прикладной
физики. В 1933–39 – начальник отделов в
Н.-и. ин-та в Дармштадте, 1939 – май 1945 –
ответственный за разработку и тестирование
систем управления и наведения ракет в Исследовательском ракетном центре Пенемюнде. В мае 1945 в ходе американской операции
«Скрепка» в составе группы немецких ракетчиков вывезен в США. В 1945–49 – начальник секции отдела в Форте Блисс (штат Техас), 1945–56 и 1963–72 – на базе Холломан
ВВС США (штат Нью-Мексико) (в 1956–63
работал в аэрокосмической промышленности). Ум. 2.12.1987.
Исследования и разработки посвящены
системам наведения, управления и контроля
полета ракет, обработке значений приборов,
исследованию внеземных ресурсов, в частности Марса. Является пионером в области
систем наведения ракет. В 1979 включен в
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экспозицию Международного космического
зала славы Музея истории космоса в НьюМексико [19].
ШТЕРНФЕЛЬД Ари Абрамович – российский ученый в области космонавтики.
Р. 14.05.1905 в г. Серадзе (Польша). Учился в
Краков. ун-те (1923–24), окончил ун-т в Нанси (1927), докторант в Сорбоне (1928–31).
В 1935 увлеченный идеями социализма переехал в СССР, в 1935–37 – ст. инженер РНИИ,
1941–44 – учитель металлургического техникума в г. Серове Свердлов. обл., с декабря
1944 – в Москве, где, не имея постоянной
работы, перебивался нерегулярными заработками, публиковал статьи преимущественно в научно-популярных журналах, выступал
с лекциями на космическую тематику. Ум.
5.07.1980 в Москве.
В монографии «Введение в космонавтику» (1934, франц. яз.; 1937 и 1974, рус.)
впервые дал систематическое изложение
космических проблем, в частности рассчитал
множество энергетически выгодных траекторий полета КА, ввел понятия космических
скоростей и дал их значения, термины «космонавтики», «первая космическая скорость»,
«космодром», применял теорию относительности при анализе космических полетов. В
1956 вышла в свет его книга «Искусственные
спутники Земли», которая в последующие
два года была переиздана 25 раз в 18 странах,
в 1959 – следующая книга «От искусственных
спутников к межпланетным полетам». Его
научные и научно-популярные труды издавались на 40 языках в 39 странах мира.
Доктор техн. наук (1965, без защиты диссертации). Засл. деятель науки и техники
РСФСР (1965). Международная пр. по астронавтике (1934), пр. им. А. Галабера (1962) [12].
ШТЮЛИНГЕР Эрнст (Stuhlinger E.) – ученый в области ракетно-космической науки и
техники. Р. 19.12.1913 в Niederrimbach (ныне
часть Крегминге, Вюртемберг, Германия). В
1936 получил степень доктора физики в Тю-

Э. Штейнхоф
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бинген. ун-те, в котором работал, 1939–41 –
в Берлин. техн. ун-те, в 1941–43 участвовал
в войне на востоке, был ранен в битве под
Москвой, участвовал в Сталинградской битве, 1943–45 роботал в Ракетном центре Пенемюнде в области систем наведения ракет;
1945–50 – в Форте Блисc (штат Техас, США),
1950–60 – директор управления н.-и. работами Редстоуновского арсенала в Хантcвилле,
1960–68 – зав. лаб., 1968–75 – зам. директора Космического центра им. Дж. Маршалла НАСА, 1976–96 – проф. ун-та Алабамы в
Хантсвилле. Ум. 25.05.2008.
Научные исследования и разработки
посвящены совершенствованию систем наведения ракет, физике космоса, детекторам
заряженных частиц, ионным двигателям,
планированию космических исследований,
астрономическим программам. Участвовал в
работах по первому американскому спутнику
Земли «Эксплорер-1», ионным двигателям
для космических полетов (автор книги «Ионный двигатель», 1964), подготовке и выпуске
двухтомника «Вернер фон Браун», был техническим консультантом по трем фильмам о
космосе.
Пр. им. А. Галабера и др. Обществом
электрических двигателей учреждена медаль
его имени [4; 19].
ЭНО-ПЕЛЬТРИ Робер (Esnault-Pelterie R.) –
французский ученый и конструктор в области
авиации, космонавтики и ракетной техники.
Р. 8.11.1881 в Париже. Окончил Париж. ун-т
(1902), где с 1910 – ассистент кафедры воздухоплавания. С началом Второй мировой войны
эмигрировал в Швейцарию, с 1942 жил в Женеве. Ум. 6.12. 1957.
В 1904 сконструировал ЛА – бесхвостый
планер-биплан с несущими поверхностями
из натянутого полотна и в 1906–1907 – первый в мире моноплан с первым авиационным
звездообразным двигателем. В 1907 он был
оборудован значительным количеством изобретенных им приспособлений, впоследст-

Э. Штюлингер

Р. Эно-Пельтри
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вии ставших классическими: системой управления, шасси, масляно-пневматические
амортизаторы и др. В 1908–14 конструирует
самолеты, участвует во многих соревнованиях, патентует ряд изобретений – привязной
ремень, указатель скорости, спасательный
парашют для пилота, двойное управление на
учебных самолетах. Самолеты, разработанные им до 1914, содержали в своей конструкции многие узлы и системы, ставшие классическими для авиации 30-40 годов.
В докладе Французскому физ. обществу
в ноябре 1912 изложил основные положения
теории межпланетной навигации: привел расчеты наивыгоднейших траекторий полета КА,
впервые применил теорию относительности к
движению ракеты со скоростями, близкими к
скорости света. 8.06.1927 в Сорбоне представил доклад «Исследование при помощи ракет верхних слоев атмосферы и возможность
межпланетных сообщений», в котором уточнил свои теор. данные, в частности относящиеся к значению скорости истечения газов
и соотношению начальной и конечной масс
ракеты, изложил основные положения теории
расширения газов в сверхзвуковом реактивном сопле. В 1928 вышла его книга «Исследование верхних слоев атмосферы при помощи
ракеты и возможность межпланетных сообщений». К этому периоду относится и начало
1.
2.
3.
4.
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конструирования ракеты, предназначенной
для запуска в стратосферу. Экспериментируя
с ракетными топливами, испытал сверхчувствительное жидкое взрывчатое вещество –
тетранитрометан. С 1930 исследовал оптимальные условия карбюрации в реактивном
двигателе и в 1932 приступил к конструированию кислородного ракетного двигателя, изучил условия, обеспечивающие оптимальный
кпд двигателя, путем подачи в графитовую
камеру сгорания жидкого кислорода и эфира
(1934–37). В 1930 опубликовал обобщающий
труд «Астронавтика», оказавший влияние на
последующие работы в этой области. В мае
1934 прочитал доклад (опубликован в 1935),
явившийся дополнением к этой книге, в котором рассмотрел практические условия и значение межпланетных сообщений, в частности
вопросы движения ракеты (определение скорости, траектории в зависимости от режимов
расхода топлива и начального соотношения
масс), применения реактивных сопел Лаваля,
термодинамики процессов сгорания, оценки
перспектив применения ядерных двигателей,
проектирования орбит. В 1937 довел ракетный
двигатель до экспериментального образца и
организовал его испытания в присутствии
официальных экспертов. Двигатель, проработав 60 с, развил тягу 126 кг. Его именем назван
кратер на Луне [15; 33].
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Піонери ракетно-космічної науки і техніки
Стаття є органічним продовженням публікації одного з авторів під назвою «Початковий етап ракетно-космічної науки і техніки», що вийшла в світ у 2015 р. в № 4 даного журналу, в якій вперше в українській
історіографії описано етап формування світового ракетобудування (1926–1944) з передісторією (ХІІІ ст. –
початок ХХ ст.), тобто його ідейний зріз. Тут наведено короткі біографії тих учених і конструкторів, які фігурували в названій вище публікації, з деякими доповненнями, а також значна кількість нових. Уточнено старі
факти, введено в науковий обіг чимало нових, ще донедавна засекречених. Присутня в статті і низка учених і
конструкторів з українськими коріннями. Статті супроводжуються, як правило, портретами та літературою, в них використовуються скорочення, прийняті в енциклопедичних виданнях.

В. Г. Бар’яхтар, Б. С. Прістер, М. П. Уманець

Катастрофа на ЧАЕС – 30 років потому.
Як це було?
(тези доповіді на Міжнародному форумі
«Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу»)
У цій доповіді ми зупинимося тільки на головних помилках і прорахунках,
пов’язаних із Чорнобильською катастрофою. Такий підхід обумовлений наявністю величезного матеріалу про події
30-річної давнини.
На нашу думку, можна виділити три
причини цієї катастрофи – освітню,
політичну і технічну: технічні недоліки
реакторів РБМК; негативна реактивність
на малих потужностях реактора; мала
швидкість переміщення поглинаючих
стержнів у реакторі; невдала конструкція
поглинаючих стержнів. До цього слід додати також безвідповідальність посадових осіб у всіх структурах атомної енергетики.
Наведені недоліки були відомі ще в
1984 році. Про них повідомили А. П. Александрова – директора Інституту атом© В. Г. Бар’яхтар, Б. С. Прістер, М. П. Уманець, 2016
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ної енергії імені І. В. Курчатова, який
був науковим курівником при створенні
реактора РБМК, а також конструкторський НДІ-8 (нині – науково-дослідний
і конструкторський інститут енерготехніки М. А. Доллежаля), який створював
конструкцію цього реактора. Після катастрофи за півроку все було виправлено
досить швидко.
Необхідно зазначити, що Керівництво Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) – директор В. П. Брюханов
і його заступник Н. М. Фомін не мали
фундаментальних знань з фізики та особливостей роботи ядерних реакторів,
оскільки за освітою та досвідом роботи
вони були фахівцями в галузі теплових
електростанцій, а тому не розуміли, що
ядерні реактори не можуть працювати
в режимі зі змінною потужністю. Такий
режим їх роботи суперечить законам
ядерної фізики. При змінній потужності
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КАТАСТРОФА НА ЧАЕС 30 РОКІВ ТОМУ. ЯК ЦЕ БУЛО?

реактор стає нестійким. Нині керівники
українських АЕС добре розуміють всю
небезпечність такого режиму роботи, і
коли на АЕС від уряду України надійшов
наказ працювати зі змінною потужністю
на 75%, атомники не виконали його, відповівши протестом. Це вже розуміють і
працівники Міністерства палива та енергетики України.
Необхідно відзначити і практику
засекречення аварій на АЕС, через що
атомники не могли вчитися на чужих помилках.
Трагічна доба на ЧАЕС виглядає так.
Вночі 25.04.1986 зміна Трегуба приступила до виконання на четвертому блоці
ЧАЕС робіт з планового профілактичного ремонту та проведення експерименту
з можливого використання енергії ротора турбогенератора. До 14:00 потужність
реактора було знижено вдвічі. О 14:00
відключено систему його аварійного
охолодження. В цей саме час надійшла
вимога від диспетчера Київенерго зупинити зниження потужності. Цю вимогу
було виконано, і реактор запрацював на
половинній потужності. В результаті почалося його «отруєння». Проте ні Брюханов, ні Фомін наказ не виконувати
вимогу диспетчера не віддали. Це свідчило, що ні диспетчер, ні керівництво
ЧАЕС не розуміли небезпечність такої
вказівки.
Отже, робота реактора стала нестійкою. Стабілізувати його не вдалося ні 25,
ні 26 квітня. Вся програма робіт від зміни
Трегуба перейшла до зміни Топтунова,
яка не готувалася до виконання таких робіт. Збагнувши небезпеку ситуації, Топтунов хотів заглушити реактор, що було
б єдино правильним рішенням. Проте
заступник головного інженера з експлуатації А. С. Дятлов вимагав і далі проводити експеримент, що стало фатальною
помилкою. Тим самим експеримент з
електричного перетворивши в ядерноелектричний, що значно підвищило його
небезпеку, а це біла ще одна помилка.
Реактор почав виходити з-під контролю.
Натиснули кнопку екстреного глушіння реактора А-5. При цьому проявилися
технічні недоліки реактора на малій поISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2015, № 2

тужності і він вибухнув. Назовні було викинуто 300 МКи радіоактивності, близько 40 МКи йоду-131. Почалися роботи з
ліквідації наслідків катастрофи.
Вище керівництво України дізналося
про аварію на ЧАЕС о 4-й годині ночі. Голова Кабінету Міністрів України О. П. Ляшко
віддав розпорядження про підготовку транспорту для евакуації населення
Прип'яті. Вранці 26 квітня 1390 автобусів
і 195 автобусів резерву, три електрички і
два річкових судна були готові почати евакуацію. Радіаційна обстановка в цей час у
Прип’яті, за спогадами міністра електроенергетики України В. Ф. Склярова, не
була загрозливою. Уже вранці 27 квітня
вона стала небезпечною. Проте 27 квітня
швидко і організовано було проведено
евакуацію населення Прип’яті.
Тільки щасливий випадок, а саме
спрятливий напрямок вітру, залишив
живим населення міста. Сосновий ліс
навколо Прип’яті загинув, хоча смертельна доза радіації для сосни вдвічі більша, ніж для людини.
Керівництво СРСР у особі тодішнього генерального секретаря М. С. Горбачова засекретило сам факт катастрофи на
ЧАЕС. Це було безграмотне рішення, що
межує зі злочином. В результаті не було
проведено жодну профілактику населення уражених радіацією районів, СРСР
відмовився від міжнародної допомоги.
Через десяток років в Україні та Білорусії виникла проблема раку щитовидної
залози. Суттєво допоміг величезній кількості пацієнтів впоратися з цією проблемою видатний медик України академік
Н. Д. Тронько. З причин «секретності» не
проводилися також елементарні заходи із
захисту населення від радіації.
Керівництво СРСР (той самий
М. С. Горбачов) віддало наказ про проведення в Києві першотравневої демонстрації, що також було невиправною помилкою,
оскільки в цей час вітер з боку Чорнобиля
дув на Київ, ніс з собою йод-131.
Основний обсяг роботи з ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС було виконано
в 1986 році. Її успіху сприяла участь у ній
всього Радянського Союзу та самовіддана праця військових. На щастя у той час
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ще не було знецінено почуття патріотизму, взаємодопомоги між республіками.
Наприклад, Алла Пугачова приїхала в
Чорнобиль у перші дні катастрофи і дала
безкоштовний багатогодинний концерт
для ліквідаторів. Жителі України влітку
1986 року відпочивали безкоштовно в будинках відпочинку і санаторіях від Прибалтики до Сочі. Місто Славутич будували вісім союзних республік. Ці приклади
можна множити.
Що стосується стану атомної енергетики в Україні, то її розвиток відбувався
у досить напруженій боротьбі «зелених» і
ядерників. «Зелені» мали більшість у Верховній Раді і Уряді України. Кілька років в
Україні існував мораторій на будівництво
АЕС. Результат боротьби вирішила економіка. В 1994 році Україна передала ядерну
зброю Росії, за що та заплатила за неї один
мільярд доларів. Ці гроші пішли на оплату палива для АЕС. Вдруге роль атомної
енергетики було оцінено в 2015 році, коли
почалися труднощі з газом.
Боротьба із «зеленими» коштувала атомній енергетиці України великих
втрат. Передусім це економічні втрати
через мораторій на завершення будівництва майже готових ядерних блоків.

До того ж через бездіяльність Уряду
Україна втратила можливість мати свій
завод із виготовлення ядерного палива
для АЕС. Нині Україна не має системи
інженерно-технічної підтримки атомної
енергетики. Принагідно нагадаємо, що
Україна має найбагатші запаси урану і
цирконію.
У поточному 2016 році Уряд зажадав
від керівників АЕС переходу на роботу на
змінній потужності. Проте вони дружно
відмовилися, оскільки це був би прямий
шлях до другого Чорнобиля.
В Україні залишилася одна високотехнологічна галузь промисловості –
атомна енергетика. Але Верховна Рада
України ухвалює бюджет, в якому наука в країні знищується шляхом різкого
зменшення фінансування. Нагадаємо,
що саме відсутність знань у керівництва
АЕС призвело до Чорнобильської катастрофи.
Верховній Раді України та керівнику Кабміну В. Б. Гройсману варто було
би взяти за приклад роботу Кнессету Ізраїля, який, розуміючи важливість науки, виділяє на неї більшу частку державного бюджету, ніж найбільш передові
країни Європи.

УДК:621.311.25+(477-25)(520)

Н. П. Барановская, Юкико Миягоши

Чернобыльский опыт Киева
для АЭС Фукусимы
В статье на основе впервые введенных в оборот архивных материалов и других
источников показана ситуация, сложившаяся в Киеве после аварии на 4-м энергоблоке
Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года. Вопреки официальной точке
зрения о том, что город обошли радиоактивные выбросы из разрушенного реактора, здесь
сложилась напряженная ситуация. Власти принимали меры по контролю загрязнения
воды, воздуха, продуктов питания, грунтов, растений, зданий, транспорта, уменьшению
возможных последствий воздействия радиации на здоровье населения, особенно детей.
Однако в сложных политических условиях того времени действия власти вызывали
недоверие и недовольство населения. Киев так и не был включен в число пострадавших
© Н. П. Барановская, Ю. Миягоши, 2016
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ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ОПЫТ КИЕВА ДЛЯ АЭС ФУКУСИМЫ

территорий. С 1991 года появилась возможность проведения Украиной независимой
политики, направленной на минимизацию последствий аварии. Но в результате
последовавшего социально-экономического кризиса проблемы, связанные с ликвидацией
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, не были полностью решены.
Авария 11 марта 2011 года на атомной электростанции Фукусима-1 в Японии также
переросла в техногенную катастрофу и стала бедой для проживающих на прилегающих
территориях людей. Как и в СССР, последствия этой аварии замалчивались, людей
эвакуировали с опозданием и в не самые подходящие места, переселенцы продолжительное
время не получали достаточной помощи ни от Токийской энергетической компании –
владельца станции, ни от государства. Большой проблемой для Фукусимы, как и для
Киева, являются последствия влияния радиоактивного загрязнения на здоровье населения,
особенно детей. Оценка этих последствий и спустя тридцать лет после аварии на ЧАЭС
остается дискуссионной, хотя медицинская статистика в Украине в целом и в Киеве в
частности свидетельствует о крайне негативных тенденциях.
Ключевые слова: Чернобыльская атомная электростанция, авария, Киев, Фукусима,
Киевский городской совет, экология, медицина, переселенцы.

Крупные техногенные катастрофы,
произошедшие на АЭС в Чернобыле
(1986) и Фукусиме (2011), вероятная угроза повторения подобных событий на
любой других АЭС обуславливают необходимость обобщения опыта решения
проблем, возникших вследствие этих
событий. О чернобыльской катастрофе за минувшие 30 лет опубликовано
огромное количество научной, научно-популярной, публицистической литературы, приняты законодательные и
нормативные акты. Однако опыт решения проблем городов, пострадавших от
аварии, в частности столицы Украины
города Киева, до сих пор не стал предметом научного интереса ученых, хотя
он был бы полезен не только жителям
Фукусимы, но и населению Японии в
целом, поскольку здесь до аварии на
АЭС Фукусима работали 54 реактора и

Общий вид ЧАЭС
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несколько крупных городов находятся в
радиусе 100 км от них.
Ядерная энергетика в Японии – стране, в значительной мере зависящей от
импорта топлива, стала национальным
стратегическим приоритетом с 1973 года.
Однако отдельные ученые и представители общественности страны изначально
высказывали обеспокоенность по поводу
ее способности выдерживать высокую
сейсмическую активность.
11 марта 2011 в результате сильнейшего землетрясения (за время их наблюдений в Японии) произошла радиационная авария на японской атомной
электростанции «Фукусима-1» – крупнейшем в мире атомно-энергетическом
комплексе. Она запущена в 1971 году,
снабжала электроэнергией Токио, состояла из двух АЭС с суммарной мощностью 8800 мегаватт. На ней работало
6 реакторов. Для сравнения: Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС) начали строить в
1970 году и перед аварией она производила 3800 мВт. То есть ЧАЭС более чем в
2 раза меньше Фукусимы.
Землетрясение и цунами, ставшие
причиной аварии, унесли более 18000
жизней. После землетрясения, цунами и
отказа системы охлаждения на АЭС «Фукусима-1» 11 марта 2011 года впервые в
истории страны было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы радиоактивного заражения. 140000 жителей в
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20 км от АЭС были эвакуированы. Количество выброшенной радиации до сих
пор точно не установлено [1].
Опрос общественного мнения страны свидетельствует, что больше половины населения не одобряет возобновление
работы АЭС, у большинства нет доверия к
плану применения защитных мер при аварийной ситуации [2]. Однако по инициативе японского правительства осуществляется процесс возобновления работы
АЭС и уже несколько реакторов заработали в соответствии с новым стандартом безопасности. По мнению активистов, пока
сложно оценивать, насколько безопасна
работа реакторов по новым стандартам, и
поэтому люди должны быть готовы к возможной радиационной аварии.
Попытки научного анализа в Украине событий на АЭС в Японии были
предприняты практически сразу после
аварии на Фукусиме. Медики анализировали – был ли чернобыльский и
международный опыт охраны психического здоровья пострадавших учтен и
применен в Фукусиме [3], специалистыатомщики размышляли – что же дальше? [4, с. 1–6]. Социологи уделяли внимание социально-психологическим последствиям катастроф в Украине и Японии [5, c. 199–203; с. 149–173].
В Японии решение социальных проблем населения пострадавшего региона
и в частности самого города стало предметом дискуссий и борьбы противоположных взглядов на последствия аварии.
Для их изучения в Государственном университете Фукусима (г. Фукусима) были
созданы два научных центра. В апреле
2011 года была создан Центр будущего
Фукусимы для регионального возрождения, а первого июля 2013 года – Институт радиоактивной экологии. Из-за
разных задач видение проблемы этими
научными центрами было достаточно
полярным. Примером противоположного видения ситуации в городе, регионе,
атомной энергетике стали, помимо прочего, публикации, демонстрирующие с
одной стороны, крайне оптимистичное,
с другой – реалистично-пессимистичное
восприятие произошедшего [6].
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Взрыв на первом энергоблоке
АЭС Фукусима-1
Опыт решения проблем городов
остался вне поля интереса исследователей как в Украине, так и в Японии –
ввиду незначительного исторического
опыта, который еще недостаточно исследован и обобщен. В представленной
вниманию читателей статье авторы предпринимают попытку в какой-то степени
заполнить этот пробел.
Несмотря на разницу в масштабах
города (население Киева составляло около 3,5 млн чел., население Фукусимы –
300 тыс.) алгоритм действий местных
властей в силу ряда причин был в чем-то
идентичен, в чем-то – отличен.
Хотя в городе Фукусима, который находится на расстоянии 60 км
от электростанции, были выявлены
места, где все время после аварии радиационный фон был намного выше,
чем в некоторых точках 20-километровой зоны вокруг станции, откуда были эвакуированы жители2,
Министерство образования Японии
настаивало на возобновлении занятий
в школах города и установило новый
стандарт с максимальной дозой облучения населения 20 мЗВ в год. Тем самым
были созданы предпосылки для того,
чтобы не вывозить детей, а оставить их
в загрязненном городе. После аварии
на АЭС детям не давали йод, у них на
начальном этапе не проверяли щитовидную железу. Позднее были определены места для добровольной эвакуации якобы в чистую зону, но там также
2
Были обнаружены места, где доза составляла
3 мЗВ в час.
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Взрыв на третьем энергоблоке
АЭС Фукусима-1
был повышен радиационный фон и доза
составляла те же 20 мЗВ в год. Мэрия
города Фукусимы, стараясь удержать
жителей, не только не поддержала добровольную эвакуацию населения, а начала процесс дезактивации, чтобы люди
оставались в городе [7, с. 356].
Ситуация в Киеве была несколько
иной. Хотя на картах радиоактивного
загрязнения, опубликованных после аварии, столицу якобы обошли ветры, несущие радиоактивное загрязнение [8, с. 232],
позже стало очевидно, что проблемы загрязненных территорий не обошли стороной и этот город. Реальная ситуация
с загрязнением территории Киева была
обнародована в начале 1991 года в киевских газетах [9]. Однако политическая
ситуация первых послеаварийных лет не
позволяла объективно освещать реальную ситуацию как в стране в целом, так
и в Киеве.
Масштабность порожденных аварией на ЧАЭС последствий была такова, что для их минимизации были
задействованы материальные и интеллектуальные ресурсы не только Украины, а и других регионов СССР. Координацией и организацией этой работы
занимались центральные органы власти в Москве. В 1986 году и позже партийными и хозяйственными структурами власти было принято множество
указов, решений, распоряжений по самым разным направлениям возникающих проблем. Эти указания дублировались в Украине и оказывали влияние на
качество жизни населения республики
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и в том числе киевлян. Пыталась решать возникающие задачи и местная
власть. При этом активно использовался потенциал столицы – города, где
был сосредоточены не только промышленные предприятия, а и значительное
количество научных учреждений, в
частности Академии наук.
Как свидетельствуют документы Государственного архива города Киева,
в результате аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС уже 30 апреля
1986 года город попал под радиоактивную газопылевую тучу, и на 11 часов утра
общая бета-активность разных изотопов
на 3–6 порядков превышала допустимые
нормы [10]. По данным предварительного отчета о работах по ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС, представленного Институтом ядерных исследований АН УССР 14 августа 1986 года, в
воздухе Киева отмечалось также присутствие «горячих частиц» – до 10 единиц на
каждый кубический метр. В дальнейшем
общая бета-активность аэрозолей воздуха в Киеве постепенно уменьшалась и к
январю 1988 года опустилась до гранично
допустимых значений.
Уровень радиоактивного загрязнения поверхностных вод, основных
источников водоснабжения города, рек
Днепра и Десны в мае 1986 года достигал
1.10-8 Ки/л воды. И хотя в последующие
годы этот уровень снижался, качество
воды было таково (исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения
СССР), что вода Днепра возле Киева по
состоянию на 1991 год не годилась даже
для полива сельскохозяйственных культур [11]. Поэтому снабжение населения
чистой водой в условиях возможного загрязнения главного ее источника, Днепра, стало наиболее сложным и насущным вопросом, поскольку в его водах в
заметных количествах были обнаружены
12 видов радионуклидов.
Организация работ по изучению загрязненности гидросферы Украины и
Киева возлагалась на Институт гидробиологии АН УССР. Уже 29 апреля 1986
года были получены первые данные о
повышении радиоактивности воды в
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Киевском водохранилище и его притоках. А 6 мая 1986 года председателем постоянно действующей комиссии (ПДК)
по проблемам водоснабжения академиком В. М. Шестопаловым была подготовлена информация о первоочередных
мерах по организации водоснабжения
населения на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Уже 13
мая был поставлен вопрос о проведении
оперативного мониторинга поверхностной и подземной гидросферы бассейна
реки Днепр в пределах УССР, а 22 мая
рассматривался вопрос о сорбционной
способности ила. То есть одновременно
изучалось загрязнение воды и разрабатывались способы ее очистки.
По инициативе академика В. И. Трефилова была принята и реализована
программа компьютерного оперативного мониторинга бассейна Днепра.
Для этого нужно было собрать огромное количество необходимых данных,
разработать модель миграции радионуклидов. Программа компьютерной обработки и передачи данных руководству
были выполнены учеными Специального конструкторского бюро математических машин и систем (СКБ ММС) Института кибернетики, возглавляемого
доктором технических наук А. А. Морозовым. Накопленные гидробиологами
и геохимиками результаты позволили
вместе с учеными СКБ ММС дать прогноз загрязнения Днепра во время осенних 1986 года и особенно весенних 1987
года паводков, который был полностью
подтвержден.
Одной из многих важнейших задач,
требующих срочного решения, стала
необходимость очистки воды. Ответственность за создание методов и технологии очистки природных и сточных
вод от радионуклидов была возложена на Институт коллоидной химии и
химии воды АН УССР, коллектив которого под руководством академика
А. Т. Пилипенко с первых дней аварии
на ЧАЭС был привлечен к работам по
минимизации последствий этой катастрофы. Поскольку сроки решения задач были крайне ограничены, в инсти-
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туте были созданы три бригады научных
сотрудников и инженеров, которые круглосуточно проводили исследования
по технологии очистки воды от радионуклидов. Изучение загрязнения воды
и разработка методик ее очистки стали
чрезвычайно важной составляющей
обеспечения жизнедеятельности загрязненных населенных пунктов и в первую
очередь Киева, расположенного в 90 км
по прямой от эпицентра крупнейшей в
ХХ веке техногенной катастрофы.
Чтобы решить проблему обеспечения столицы качественной водой, было
принято решение срочно проложить водопровод от Десны до Киева. Правительственная комиссия СССР, осведомленная о работах Института электросварки
АН УССР по автоматической сварке труб
большого диаметра, поручила коллективу института быстро осуществить сварку труб прокладываемого водопровода.
В течение мая-июня он был проложен.
Сварка труб была произведена с помощью комплекса «Стык» [12, т. 1, с. 196;
т. 2, с. 435], разработанного в институте.
Было также просверлено около 60 скважин для снабжения населения Киева чистой питьевой водой, часть из которых
работает до сих пор.
О высоком уровне загрязнения жилищ, одежды, продуктов питания киевлян свидетельствовал тот факт, что
ил, поступающий на площадки обезвоживания после очищения бытовых
стоков на Бортнической станции аэрации, имел на начало 1991 года общую бета-активность 7.9.10-9 Ки/кг, а в
1986 году, в послеаварийный период –
2.7.10-6 Ки/кг [13]. Учитывая, что активный ил там аккумулировал радионуклиды из воды в тысячи и десятки тысяч раз
выше нормы, специалисты Института
коллоидной химии и химии воды АН
УССР высказывали свое видение методов дезактивации воды в системе Бортнической станции аэрации.
Проводился активный радиационный
контроль не только воды, но и территории
города, рынков, автотранспорта. Начиная
с 26.04.1986 и до конца мая специалисты
Института ядерных исследований АН
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УССР практически непрерывно измеряли
мощность экспозиционной дозы (МЭД),
содержание альфа- и бета- активных аэрозолей в воздухе Киева.
Чтобы контролировать уровни загрязнений воды, воздуха, почвы, нужны были
надежные и проверенные измерительные
приборы. Решением № 625 Исполнительного комитета Киевского городского
совета народных депутатов от 23 июня
1986 года было утверждено Положение о
порядке монтажа, наладки, технического
обслуживания дозиметрических приборов, используемых в Киеве [14].
Уделялось внимание вопросам благоустройства, озеленения и улучшения
санитарного состояния города. Весной
и осенью 1986 года проведены специальные месячники, итоги которых подведены в июне и декабре [15]. Кроме
того, начиная с лета и по декабрь 1986
года, когда стали понятны последствия аварии, на въездах в город со всех
сторон сооружались так называемые
ПуСО (пункты санитарной обработки
транспорта) и КПП (контрольно-пропускные пункты), основной задачей
которых было ограничить въезд в город
радиоактивно загрязненного транспорта [16]. Учитывая сложность ситуации, в
октябре 1986 года была создана консультативная группа по вопросам оценки радиоактивной обстановки в городе [17].
При этом, как уже отмечалось, большая
нагрузка ложилась на плечи ученых и
специалистов АН УССР.
По поручению Правительственной
комиссии вопросам экологии Киева
значительное внимание уделял Президиум АН УССР. 23 мая 1986 года на его
заседании слушался вопрос об определении средней радиационной активности листьев в городе, а 2 июня – об
обследовании городских прудов. В результате работы на территории Киева
были обнаружены места β-загрязнения.
Институт металлофизики АН УССР
провел дезактивационные работы и
разработал рекомендации по их проведению (снятие грунта, уборка листьев,
замена фильтров и др.). Поскольку в
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диоактивности биомассы по Киеву
достиг 10-6–10-5 Кюри/кг, этот вопрос
неоднократно заслушивала постоянно
действующая комиссия (ПДК) Академии. В частности, меры по захоронению листьев обсуждались 01.07.1986, а
16.07.1986 было принято распоряжение
Президиума АН УССР об утилизации
биологических отходов.
Шел также поиск средств дезактивации загрязненных объектов живой природы. Согласно плану научно-исследовательских работ, связанных с аварией на
ЧАЭС, представители Центрального республиканского ботанического сада АН
УССР, в частности А. М. Гродзинский,
занимались разработкой мер по уменьшению радиоактивных загрязнений в
поврежденных лесных экосистемах.
Важными шагами, обеспечивающими нормальную жизнь населения, являлся контроль качества продуктов питания,
сельскохозяйственной продукции. Этой
проблеме уделялось серьезное внимание.
Семь министерств и ведомств имели 982
лаборатории и 4 поста. Все рынки Киева
были обеспечены радиоизмерительными
приборами.
Дозиметрическим контролем и вопросами дезактивации в Киеве кроме
коллективов АН УССР занимались и
работники санитарно-эпидемиологических служб (СЭС) Минздрава УССР. Они
также контролировали загрязненность
территории Киева и области, продукции
молочных и мясных предприятий Киева и других населенных пунктов. 12 мая
1986 года созданы временные группы для
обеспечения контроля радиационной
обстановки и радиоактивности молока
и молочных продуктов на молокозаводах
Киева, а 2 июня была создана временная
группа для методической помощи в проведении радиологических исследований
различных мясных продуктов на Киевском мясокомбинате.
В столице проводился массовый
радиационный мониторинг продуктов
питания, поскольку к тому времени на
рынки города ежедневно население поставляло 4–5 тысяч партий различного
вида продукции, которая согласно су-
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ществующему положению должна была
проходить радиологический контроль.
Подвергались контролю мясо, молоко,
яйца, мед, овощи, фрукты, ягоды и др. в
упаковке и без нее.
В 1986 г., когда информация об аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС стала
достоянием общественности, киевские
городские власти предприняли ряд шагов, направленных на защиту населения города от возможных последствий
радиационного загрязнения. Исполнительный комитет Киевского городского совета принял целый ряд решений,
выполнения которых должно было защитить жителей города. Например,
предпринимались попытки регламентировать отдых людей на природе и ограничить их пребывание на открытом
воздухе. В мае 1986 года ограничивалось
посещение лесопарковых зон города, а в
июне было запрещено движение маломерных, в том числе прогулочных, суден
по Днепру [18].
Необходимо подчеркнуть, что когда началось повышение радиационного
фона в Киеве в конце апреля – начале
мая, никаких серьезных мер для защиты
детей предпринято не было. По словам
М. С. Горбачева, у тогдашней власти
к 1 мая еще не было полной картины
случившегося, боялись паники и не
отменили демонстрацию [19]. В итоге
пребывание детей на улице не ограничивалось и они получили определенные
дозы облучения.
Политбюро ЦК Компартии УССР 7
мая специально обсуждало вопрос эвакуации всего населения Киева. Председатель Госкомгидромета СССР Ю. А. Израэль и вице-президент Медицинской
академии наук СССР Л. А. Ильин были
приглашены на заседание и выступили с
утверждением об отсутствии необходимости эвакуации жителей Киева и в частности детей [20, с. 11–12]. Поскольку
многие члены Политбюро придерживались иного мнения, возникла дискуссия,
результатом которой стала рекомендация
вывезти детей на оздоровление в период
летних каникул. Со второй половины
мая школьники 1–7 классов были на-
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правлены на 45 дней в пионерские лагеря
или санатории в разных областях Украины. Всего 126000 из 239400 школьников
оперативно были вывезены из Киева [21,
с. 207–208].
Учитывая сложную экологическую
ситуацию в городе в связи с угрозой радиоактивного загрязнения, в структуре
исполкома Киевского горсовета летом
1986 года было создано Управление по
охране окружающей среды [22].
Занимаясь сбором дозиметрических
данных и их анализом, разрабатывая эффективные средства для дезактивации
грунта, вод, воздуха, продуктов питания,
растительного и животного мира, ученые
АН УССР делали свой вклад в защиту
здоровья людей, попавших в зону влияния радиоактивного загрязнения. Этими
вопроса занимались как институты медико-биологической направленности,
так и физико-технического, а ПДК АН
регулярно заслушивал эти вопросы. Так,
коллектив Института газа АН УССР участвовал в изготовлении опытных партий
гемосорбентов для очистки крови от радионуклидов, а Институт технической
теплофизики АН УССР – в создании
технологических линий производства
яблочного порошка, содержащего пектин, который был признан лечебно-профилактическим средством в условиях
радиационного облучения. В сентябре
1986 года были завершены начатые еще
в мае Институтом физической химии
АН УССР исследования сорбционной
активности относительно радионуклидов цезия и стронция и разработан ряд
препаратов медицинского назначения на
основе кремнийорганических веществ.
Минздрав УССР подтвердил возможность их использования для дезактивации кожных покровов и для выведения
радионуклидов из организма. В 1989 году
было получено разрешение Фармкомитета на медицинское использования препарата «Энтеросгель».
Чтобы обезопасить население Киева от последствий радиоактивного загрязнения, в 1987–1990 годах в городе
были дезактивированы 1260 первоочередных участков, в том числе 664 дет-

ISSN 0374-3896 Science and Science of Science, 2015, № 2

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ОПЫТ КИЕВА ДЛЯ АЭС ФУКУСИМЫ

ских дошкольных учреждений, 8 пляжей, загрязненные места массового
отдыха [23].
Особой проблемой Киева в 1986 году
стали эвакуированные работники ЧАЭС
с семьями, поскольку авария на 4-м
энергоблоке ЧАЭС и распространившееся радиоактивное загрязнение вынудило
власти эвакуировать значительное количество населения из города атомщиков
Припяти, города Чернобыля и окружающих их сел. Для эвакуированных и переселенцев строились специальные поселки, они получали жилье в разных городах
и селах страны. Часть людей переселились в Киев, где были созданы специальные районные штабы для оперативного
решения вопросов, связанных с заселением домов, переданных Министерству
энергетики и электрификации СССР,
работниками которого и были работники ЧАЭС. Для них было зарезервировано
500 квартир в новых районах Киева –
Троещине и Харьковском шоссе [24].
Для взаимной поддержки и защиты своих интересов они создали в 1991 году ряд
общественных организаций. В октябре

месяце, например, был зарегистрирован
устав «Союза Чернобыль» города Киева и
области [25].
Общественно-политическая
ситуация, сложившаяся в СССР в конце
80-х – начале 90-х годов, нарастание экономических проблем, активизация антисоветских настроений в республиках –
все это вынуждало центральные органы
власти уделять больше внимания различным аспектам жизни общества, в том
числе принятию ряда решений по чернобыльской проблеме. Особенно активно
эта работа велась в 1990–1991 годах3. Даже
неполный перечень принятых в этот период документов дает достаточно полное
представление об огромном количестве
возникших проблем и необходимости колоссальных усилий для их решения.
Однако распад СССР уже было не
остановить. Начался процесс, позднее
названный парадом суверенитетов: 12
июня 1990 гда провозгласила себя суверенным государством Россия; документ
о провозглашении государственного суверенитета Украины – Декларация о государственном суверенитете – был при-

3
Перечень приведен в хронологическом порядке: Постановление Госкомтруда СССР от 30.01.1990 № 42 «О Перечне
профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях по Списку
№ 2 лицам, проживающим на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС»; Постановление Совмина СССР, ВЦСПС от 31.03.1990 № 325 «О мерах по улучшению медицинского обслуживания и социального обеспечения лиц, принимавших участие в работах по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС»; Указ Президента СССР от 07.04.1990 № 40 «О мерах помощи детям, проживающим в зоне последствий аварии на Чернобыльской АЭС»; Постановление ВС СССР от 25.04.1990 № 1452-1 «О единой программе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ситуации, связанной с этой аварией»;
Постановление Совмина СССР от 30.06.1990 № 645 «Об обеспечении выполнения Постановления Верховного
Совета СССР «О единой программе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ситуации, связанной с этой аварией»; Письмо Госкомтруда СССР от 04.07.1990 № 2125-ФК «О выдаче удостоверений и нагрудных знаков, подтверждающих право на льготы, лицам принимавшим участие в работах по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС»; Постановление Совмина СССР от 12.10.1990 № 1017 «Об организации Центра
восстановительного лечения для родителей с детьми из районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС»; Постановление Совмина СССР от 19.12.1990 № 1312 «Об утверждении
Государственной союзно-республиканской программы по охране здоровья детей от воздействия последствий чернобыльской катастрофы на 1991–1995 годы»; Постановление Кабинета Министров СССР от 26.03.1991 № 122 «О дополнительных мерах по улучшению материального и социального обеспечения медицинских и фармацевтических
работников учреждений здравоохранения, расположенных в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению
в результате аварии на Чернобыльской АЭС»; Постановление Кабинета Министров СССР от 08.04.1991 № 164 «О
Концепции проживания населения в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС»; Закон СССР от
12.05.1991 № 2146-1 «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы»; Постановление ВС СССР от 12.05.1991 № 2147-1 «О введении в действие Закона СССР «О социальной защите граждан,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы»; Постановление Кабинета Министров СССР от 29.05.1991
№ 312 «О мерах по обеспечению реализации Постановления Верховного Совета СССР «О ходе выполнения Постановления Верховного Совета СССР от 25 апреля 1990 года «О единой программе по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС и ситуации, связанной с этой аварией» и др.
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нят Верховным Советом УССР 16 июля
1990 года, а 27 июля 1990 года Верховным
Советом БССР была принята Декларация «О государственном суверенитете
Белорусской Советской Социалистической Республики».
Суверенные республики пытались
решать свои проблемы, в том числе чернобыльские, самостоятельно. Поскольку
последствия аварии на ЧАЭС вызывали острые дискуссии и стали причиной
растущего недоверия к власти, 20 июля
1990 года Президиумом Киевского городского совета было принято решение
о подготовке проекта документа по статусу города в связи с его радиоактивным
загрязнением [26]. А Верховный Совет
УССР 1 августа 1990 года принял постановление «О неотложных мерах по защите граждан Украины от последствий Чернобыльской катастрофы». В Киеве на его
выполнение были утверждены дополнительные меры по созданию безопасных
условий проживания киевлян. Постановление содержало почти 40 пунктов,
которые охватывали все стороны жизни
жителей города, его разных возрастных, социальных и профессиональных
групп [27]. Кроме того, с целью подготовки убедительной аргументации относительно статуса Киева было решено
провести гамма-съемки территории города по выявлению загрязнений трансурановыми элементами. На подготовку
карты по цезию, стронцию и др. изотопам выделялось 38 млн руб [28].
Уже в условиях государственного суверенитета, а с декабря 1991 года в условиях независимости Украина пыталась
сама решать сложнейший комплекс чернобыльских задач, доставшихся ей в наследство. При обсуждении вопроса «Об
экономическом и социальном развитии
города Киева на 1991 год» депутаты включили в документ пункт об обеспечении
детей и больных «чистыми» продуктами
питания, а также о реализации городских
программ, связанных с улучшением здоровья киевлян и ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы. Для
выполнения этих и множества других задач в городском бюджете Киева на 1991
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год среди расходов на финансирование
социально-культурных мероприятий, в
частности на охрану здоровья, предусматривалось 55487,1 тыс. руб, в том числе
на ликвидацию последствий аварии –
1200,0 тыс. [29].
Принимая решение о мерах по ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС, Киевский городской совет 11
апреля 1991 года обязал хозяйственных
руководителей провести обследование
и дезактивацию всех вентиляционных
систем на предприятиях, а в случае необходимости заменить вентиляционное
оборудование, фильтры, кондиционеры
и пр. Шла речь о необходимости обследования и очистки подвальных помещений и особенно чердаков, где утепление
выполнено из керамзита или минеральных плит. Было указано не необходимость осуществлять полив с целью пылеподавления, особенно территорий
детских дошкольных учреждений, школ,
профтехучилищ, детских санаториев,
транспортных магистралей, оживленных
пешеходных маршрутов, мест массового
отдыха жителей города. Депутаты посчитали необходимым разработать вместе
с президиумом городского профсоюза,
управлениями народного образования и
охраны здоровья, предложения по оздоровлению детей Киева, особенно во время летних каникул. Кроме того ставилась
задача обеспечить завоз и реализацию
экологически чистых продуктов, в первую очередь для столовых детских дошкольных учреждений, профтехучилищ,
больниц и школ. На территории Киева в
1991 году функционировало 19 колхозных рынков, 4 молокозавода, 8 мясоперерабатывающих и 16 других предприятий, где необходимо было проверять
продукцию на радиоактивное загрязнение. Ставилась задача приобрести 100
необходимых измерительных приборов
и передвижную радиологическую лабораторию [30]. Большое место в решении
сессии Киевского городского совета занимали вопросы обеспечения города чистой питьевой водой [31].
Решая поставленную задачу, начиная с 1991 года в Научно-инженерном
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центре радио-гидрогеологических полигонных исследований при Президиуме АН Украины велись исследования
(в пределах Киевской промышленногородской агломерации) по оценке и
прогнозированию загрязнения подземных вод зоны влияния аварии радионуклидами чернобыльского происхождения. В вертикальном разрезе изучались
4 водоносных горизонта: глубины до
20 метров, до 130, до 200 и до 250–300
метров. Наблюдения показали, что концентрация цезия-137 и стронция-90
имела тенденцию к росту во времени, а
их концентрации в Киеве в водоносных
горизонтах на глубине 200–300 м была
выше, чем в Киевской области, где изучаемые горизонты находились на глубинах 2–20 и 45–130 м. По прогнозам
исследователей, их концентрация к 2010
году должна была возрасти примерно в
10 раз [32, с. 83–84].
При этом отмечалось, что концентрация радионуклидов 134,137Cs в воде
к 1991 году уменьшилась в большинстве
районов в среднем на порядок, в то время
как концентрация 90Sr оставалась примерно на одном уровне. На протяжении
всех лет процентный взнос 90Sr определял от 45 до 95% внутреннего облучения населения исследуемых областей
(Киевская, Полтавская, Запорожская,
Николаевская) через питьевую воду и
пресноводную (днепровскую) рыбу. Что
касается коллективной дозы за счет цезия и стронция, поступавших с рыбой и
водой в организм жителей районов бассейна реки Днепр, то ее величина определяла 0,6 дополнительных смертей на
миллион жителей. Специалисты отмечали, что эта доза является чрезвычайно малой и ею можно пренебречь [33,
с. 207]. Результатом выполнения этой
работы стала разработка в 1997 году Национальной программы экологического
оздоровления бассейна Днепра и улучшения качества питьевой воды, призванная улучшить состояние обеспечения
питьевой водой населения обширного
региона, в том числе Киева.
Сразу после аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС мониторингом
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состояния окружающей среды занимались производственные геологические
объединения «Кировгеология» и «Северукргеология», Укргидромет и Киевское
отделение
научно-производственного
объединения «Тайфун». На основании
их исследований была разработана карта
плотности загрязнения цезием-137 территории Киева, которая в условиях СССР
была проигнорирована. В апреле 1991
года сессия городского Совета народных
депутатов, опираясь на эти исследования, отметила, что после Чернобыльской
катастрофы радиационная обстановка в
Киеве продолжала оставаться напряженной. Произошло загрязнение грунтов радионуклидами, что повлияет на здоровье
людей и окружающей природной среды,
если не будет создана система надежной
защиты. Расчеты свидетельствовали, что
средний уровень загрязнения составлял
1,6 кюри. Велись также исследования для
оценки плотности загрязнения грунта
плутонием-239 (238, 240), стронцием-90.
Транспортная ситуация в Киеве также
способствовала сохранению уровней загрязненности, поскольку значительное
количество автотранспорта, который участвовал в 1986 году в перевозках людей и
различных материалов в тридцатикилометровую зону и в 1991 году еще эксплуатировалось в городе. Из-за недостаточного
количества техники здесь плохо решалась проблема пылеподавления. Все это
негативно влияло на здоровье, особенно
детей, увеличивало дополнительное радиоактивное обучение [34]. Поэтому на пятой сессии ХХІ созыва Киевского городского совета была принята Декларация о
приоритете охраны окружающей среды и
здоровья человека, которая призывала защищать биосферу, бережно использовать
природные ресурсы, ориентироваться
на возобновляемые источники энергии,
производить экологически безопасную
продукцию и услуги и пр. [35].
Поскольку главная административная структура города – Киевский городской совет – имел право законодательной инициативы [36], к пятой годовщине
чернобыльской катастрофы Киевсовет
решил провести внеочередную общую
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сессию городского и областного советов. 1 марта 1991 года в повестке дня
был предусмотрен вопрос «О законодательной инициативе по приданию Киеву статуса территории экологического бедствия вследствие чернобыльской
катастрофы». Однако этот вопрос стал
ареной политической борьбы. Учитывая
массовое противостояние коммунистической и либерально-демократической
идеологий в стране в конце 80-х – начале
90-х годов среди депутатов, представлявших разные политические силы в горсовете, разгорелась дискуссия, в результате которой на начальном этапе не было
принято решение даже о включении этого вопроса в повестку дня [37].
На следующих заседаниях (3, 12, 19
марта) проходила бурная дискуссия по
этому вопросу, критиковалась работа
чернобыльской комиссии в целом, ставился вопрос о замене ее председателя,
который оказался не способен организовать коллектив и пр. А 21 марта было
предложено решение о переносе срока
рассмотрения, но уже не чернобыльского
вопроса, а Закона об охране окружающей
природной среды. Но и это решение не
было принято. Представители Коммунистической партии прилагали максимум
усилий, чтобы чернобыльская проблема
в открытую не звучала, отказываясь признавать вину режима за произошедшую
катастрофу. Однако масштабы последствий были таковы, что замалчивать проблему было все сложнее. Уже в повестку
дня девятого заседания пятой сессии ХХІ
созыва Киевского городского совета (от
28 марта 1991 года) был включен пункт
«О законодательной инициативе Киевсовета о придании Киеву статуса города экологического бедствия вследствие
Чернобыльской катастрофы». Однако к
проекту документа, над которым работала созданная Исполкомом комиссия,
были претензии, и его рассмотрение
было перенесено на следующее заседание. В ходе обсуждения отмечалось, в
частности, что 27% территории города по
уровню загрязнения цезием соответствуют критериям Закона о загрязненных
территориях [38].
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Дискуссия продолжалась и 9 апреля 1991 года на 11-м заседании пятой
сессии ХХІ созыва, в повестку дня был
включен пункт «О мерах по ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы и ходатайстве к Совету министров
Украинской ССР об отнесении территории г. Киева к зоне усиленного радиологического контроля». Было предложено
обратиться к Верховному Совету как к
законодательному органу страны с законодательной инициативой. Однако
депутаты, причастные к разработке проекта, сообщили присутствующим, что
подготовленный Комиссией проект был
предварительно направлен в Верховный
Совет, в результате чего суть его была
выхолощена. Поэтому проект решения, подготовленный Комиссией, было
предложено доработать и внести в него
высказанные в ходе обсуждения предложения [39]. Но уже 11 апреля, действуя
в соответствии с Законом Украинской
ССР «О статусе и социальной защите
граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы», Киевский
городской совет одобрил обращение в
Совет Министров УССР об отнесении
территории Киева к зоне усиленного
экологического контроля как такой,
которая имеет плотность загрязнения
изотопами цезия 1,6 кюри на кв. км, что
выше граничной дозы, установленной
пунктом 4 статьи 2 этого Закона [40].
Как видим, это решение принималось в сложных обстоятельствах, порожденных и бюрократией, и плохой организацией работы депутатов городского
совета, и их идеологическим противостоянием. И чтобы обращение Киевсовета было более аргументированным,
летом 1991 года принято решение о проведении дополнительных обследований
уровня загрязнения территории Киева [41]. Совмин Украины выделил 1,5
млн руб. для проведения изыскания по
плутонию и стронцию. Было выполнено 3–4 тыс. проб. По предварительным
данным утверждалось, что по стронцию
Киев может быть отнесен к 3-й зоне, а
в некоторых местах и ко 2-й [42]. Учитывая, что по результатам исследований
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Киев попадал в четвертую категорию,
льготы и доплаты киевлянам должны
были составить 1,5 млрд руб. На общее
медицинское обследование было нужно еще 182 млн [43]. Очевидно, такая
высокая стоимость возможного статуса
Киева, непосильная для бюджета независимого государства, стала одной из
причин непринятия решения по этому
вопросу.
Но несмотря на финансовые трудности Киевский горисполком прилагал
определенные усилия для поддержания
такой уязвимой категории населения
как дети. Еще в марте 1991 года принято специальное постановление по этому
вопросу [44]. Эта работа велась и в дальнейшем.
На основании «Тиреодозиметрического паспорта города Киева», подготовленного Научным центром радиационной
медицины
Академии
медицинских наук Украины (НЦРМ
АМН Украины) в 1995 году4, в 1996
году на заседании Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины принято решение
«Обоснование отнесения детей г. Киева к категории детей, пострадавших от
аварии на ЧАЭС по критерию облучения щитовидной железы». Результаты
тиреодозиметрического паспорта города Киева показали, что у всех детей
города в возрасте до 3 лет на момент
аварии (дети 1986–1983 гг. рождения),
был превышен предел облучения щитовидной железы (5 сГр5), установленный
Национальным комитетом радиационной защиты (НКРЗ) Украины для
детей до 3 лет для их отнесения к категории пострадавших от аварии на
ЧАЕС. Средняя доза облучения щитовидной железы детей 1979–1982 гг. рождения составляла 8.9 сГр6, т. е. мень4
Документ предоставлен департаментом социальной политики Киевской городской администрации.
5
сГр (сантигрей) – это единица поглощенной
дозы ионизирующего излучения в Международной
системе единиц (СИ) = 10-2 Гр; 1 Гр = 100 рад.
6
Данные предоставлены зав. отделом дозиметрии и
радиационной гигиены НЦРМ АМН Украины, доктором физ.-мат. наук. проф. И. А. Лихтаревым.
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ше установленного предела облучения щитовидной железы (10 сГр) для
отнесения к категории пострадавших,
однако была превышена у детей, проживавших на момент аварии на территории двух южных секторов Киева,
составляющих более трети территории
города. НКРЗ Украины рекомендовала,
чтобы все дети города Киева 1986–1979
года рождения были отнесены к категории детей, пострадавших от Чернобыльской аварии, по критерию облучения щитовидной железы, поскольку
в йодный период аварии дети могли
свободно перемешаться в пределах города. Установить маршруты их перемещения и время пребывания в различных секторах Киева не представлялось
возможным7. Киевская горадминистрация 26.02.1998 приняла решение № 421
«О порядке выдачи удостоверений детям
г. Киева, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы по критерию
облучения щитовидной железы» [45],
согласно которому к категории пострадавших относились все дети, рожденные в Киеве в 1979–1986 годах. После
переучета количество пострадавших
детей составило 198248 человек. И
только 11% из них (22171) – эвакуированные и дети ликвидаторов. Это решение значительно увеличило нагрузку
на бюджет города. Но городская администрация гарантировала этим детям
предусмотренные законодательством
льготы [46]. Несмотря на несоответствие критериям определения пострадавших это было справедливое решение
в отношении детей дошкольного возраста на момент аварии (1979–1986 гг.
рождения), поскольку в свое время
родители вынуждены были решать вопрос об их эвакуации самостоятельно,
в отличие от организованного вывоза
школьников. К сожалению, часть детей
не получила удостоверение, поскольку
родители не знали о принятии такого
решения, а некоторые дети на момент
решения уже стали совершеннолетни7

Документ предоставлен департаментом социальной политики Киевской городской администрации.
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ми, в результате чего потеряли льготы.
Фактически решение было реализовано частично. Однако процесс принятия
его может быть интересен Японии, где
увеличивается количество случаев рака
щитовидной железы среди детей в префектуре Фукусима и это сегодня волнует граждан страны. По состоянию на
30 ноября 2015 года по всей префектуре
выявлены 115 случаев рака щитовидной железы у детей [47]. Утверждение
о том, что ситуация с последствиями
Чернобыля не повторится в Японии,
бытовавшая в среде чиновников и части медиков на начальном этапе, теперь вызывает большие сомнения.
Интересен опыт финансирования
оздоровления детей Украины, которое
в целом шло по линии областных государственных администраций. На эти
цели им, например в 2000 году, было
перечислено из Чернобыльского фонда
175 млн 105,1 тыс. грн. В Киеве, благодаря Управлению по делам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС Киевской городской
администрации, 1200 детей 1983, 1984 и
1985 года рождения, имевших статус пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, побывали в одной из
лучших здравниц Закарпатья – в санатории «Поляна» Свалявского района.
Здесь юные пациенты в течение 18 дней

Рис. 1. Самооценка состояния
здоровья населением

Рис. 2. Оценка населением влияния
аварии на ЧАЭС на здоровье

Данные схем, подготовленных авторами, позволяют отследить результативность усилий государства и городских
властей по защите здоровья населения от
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в семи заездах, с мая по август включительно, лечили желудочно-кишечные
заболевания и расстройства, а также
другие болезни [48].
Конец 90-х – начало 2000-х годов характерны тем, что в связи с общим снижением внимания к научному обеспечению чернобыльских задач Киев, как и
вся страна, жил текущими проблемами,
которые из года в год оставались нерешенными. Особенно ярко это отражено
в материалах ежегодных чернобыльских
слушаний в Верховной Раде Украины.
И наиболее острые из поднимаемых
там проблем – социальное обеспечение
пострадавшего населения и ликвидаторов, оздоровление взрослых и особенно
детей. Подтверждением необходимости
усилий в этом направлении являются
данные статистического сборника «Самооценка населением г. Киева состояния
здоровья и уровня доступности отдельных видов медицинской помощи в 2014
году», подготовленного Главным управлением статистики в городе Киеве и изданном в 2015 году. В нем отражены и
вопросы, связанные с влиянием последствий Чернобыльской катастрофы на
состояние здоровья киевлян. По данным
этого сборника, 2098,9 тыс. человек отметили, что авария частично повлияла на
их здоровье, а 196,4 тыс. человек указали
на серьезность этого влияния (рис.1–2).

последствий катастрофы на ЧАЭС. Сравнение самооценки состояния здоровья
населением Украины и города Киева
позволяет сделать вывод об отсутствии
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кардинальной разницы. В то же время,
когда речь идет о самооценке влияния
последствий Чернобыльской катастрофы на здоровье жителей Украины и Киева, то отслеживается значительная (до 50
и более процентов) разница. 75% населения Киева отмечают частичное влияние
аварии на ЧАЭС на здоровье и около 7%
заявляют о серьезном влиянии.
То есть результаты 30-летних усилий
государства и городских властей Киева по
минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС оказались недостаточно
эффективны. Социальное и физическое
самочувствие жителей города, переживших трагедию 1986 года, – убедительное
этому подтверждение. К тому же их реальное самоощущение вступило в противоречие с мнением части специалистов, утверждающих об отсутствии значительного
влияния последствий аварии, что и породило недоверие к ним. Аналогичная ситу-
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ация складывается и в Фукусиме. Мощное
атомное лобби навязывает обществу мнение о незначительном негативном влиянии катастрофы на АЭС, пугая его угрозой
снижения уровня энергетической обеспеченности. Как в Киеве, так и в Фукусиме
власть пытается решать экономические
проблемы за счет здоровья людей.
Дискуссионность, незавершенность
и нерешенность многих проблем и через тридцать лет после аварии на ЧАЭС,
множество конкретных жизненных
примеров, трагедии отдельных людей и
их семей в Киеве и Фукусиме – все это
дает основания для вывода, что атомная
энергетика – чрезвычайно опасный и
затратный способ производства энергии, который в экстремальных ситуациях требует от властей действий, адекватных приоритетной задаче государства и
общества – сохранения человеческих
жизней.
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Н. П. Барановська, Міягоши Юкіко

Чорнобильський досвід Києва для АЕС Фукусіми
У статті на основі вперше введених в обіг архівних матеріалів та інших джерел показано
ситуацію, що склалася в Києві після аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції у квітні 1986 року. Всупереч офіційній точці зору про те, що місто обійшли радіоактивні викиди із зруйнованого реактора, тут склалася напружена ситуація. Влада докладала зусилля
щодо контролю забруднення води, повітря, продуктів харчування, ґрунтів, рослин, будівель, транспорту, зменшення можливих наслідків радіації для здоров’я населення, особливо дітей. Однак у
складних політичних умовах того часу дії влади викликали недовіру і невдоволення населення. Київ
так і було включено в число постраждалих територій. З 1991 року з’явилася можливість проведення Україною незалежної політики щодо мінімізації наслідків аварії. Але в результаті подальшої
соціально-економічної кризи проблеми, пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, не було повністю вирішено.
Аварія 11 березня 2011 року на атомній електростанції Фукусіма-1 в Японії також переросла
в техногенну катастрофу і стала бідою для людей, що проживають на прилеглих територіях. Як і
в СРСР, наслідки цієї аварії замовчувалися, людей евакуйовували з запізненням і в не найбільш підходящі місця, переселенці тривалий час не отримували достатньої допомоги ні від Токійської енергетичної компанії – власника станції, ні від держави. Великою проблемою для Фукусіми, як і для
Києва, залишаються наслідки радіоактивного забруднення для здоров’я населення, особливо дітей.
Оцінка цих наслідків і через тридцять років після аварії на ЧАЕС залишається дискусійною, хоча
медична статистика в Україні в цілому і в Києві зокрема свідчить про вкрай негативні тенденції.
Ключові слова: Чорнобильська атомна електростанція, аварія наслідки, дії влади, Київ, Фукусіма, Київська міська рада, екологія, медицина, переселенці.
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З АРХІВІВ УКРАЇНИ
Створення докторантури в АН УРСР
Перед Українською академією наук одразу
ж після її створення в 1918 р. гостро постало
питання забезпечення власних установ науковими кадрами. В статуті УАН 1918 р. наведено лише механізм поповнення Академії
через обрання у відділах, але не було створено
механізм формування власної системи підготовки наукових кадрів. Це ускладнювало
розгортання наукової діяльності Академії. До
того ж радянську владу той науковий потенціал, створений ще в дореволюційний період,
який мав бути основою для формування наукових кадрів. Декретом Раднаркому УСРР від
18 травня 1919 р. було скасовано всі існуючі
раніше вчені ступені і звання. Це відкрило
простір для насаджування вигідних режиму,
але недостатньо кваліфікованих викладачів і
науковців. Партійні і державні органи робили
все для класової переорієнтації науково- педагогічних і наукових кадрів вищих навчальних
закладів – основної бази формування інтелігенції. Суттєвим зрушенням у справі підготовки наукових кадрів було схвалення НКО УСРР
в 1925 р. «Положення про порядок підготовки
наукових працівників при вищих навчальних
закладах та науково-дослідних установах»,
який юридично сформував інститут аспірантури, затвердивши планові засади підготовки наукових працівників, уніфікацію і новий підхід
до підбору кандидатів і нові форми навчання
аспірантів, тобто започаткував в Академії аспірантуру. У перші роки існування вона характеризувалася незначною чисельністю та наявністю суттєвих недоліків в організації системи
підготовки аспірантів.
В умовах, які склалися в Україні в 30-х рр.
ХХ ст., коли Комуністична партія вимагала
від вузів і наукових установ «пролетарських»
спеціалістів, якість підготовки спеціалістів
погіршилась.
Особливо загострилося питання дефіциту наукових кадрів на початку 1934 р., коли в
166 установах ВУАН працювало 316 науковців
(1–2 науковці на установу, а в деяких з них
був тільки керівник). Академію було знекровлено в результаті численних політичних
чисток, безоглядних звільнень старих наукових кадрів, що відповідало партійному курсу
на заміну старих кадрів членами партії, комсомольцями та співчуваючими. Особливо це
стало відчутним після скасування в 1931 р. ін-
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ституції позаштатних співробітників (близько 700 чоловік) та виведенням зі складу ВУАН
і розпуском наукових товариств, які налічували в своїх секціях десятки членів.
Щоб поліпшити становище та у руслі нового гасла «Кадри вирішують все» Раднарком
УСРР 21 березня 1934 р. прийняв постанову
«Про підготовку наукових і науково – педагогічних працівників та про вчені ступені
і звання» [1]. На виконання цієї постанови
Академія наук повинна була мати не звичайну
аспірантуру, а академічну аспірантуру підвищеного типу. До цієї аспірантури набирали
аспірантів, які закінчили звичайну аспірантуру в науково-дослідних інститутах або вищих
навчальних закладах. Академічні аспіранти
повинні були працювати під керівництвом
академіків або висококваліфікованих старших наукових співробітників. Пропонувалося набирати в академічну аспірантуру молодих науковців науковим стажем. У зв’язку з
цим Президія ВУАН переглянула склад старої
аспірантури, звільнила аспірантів 1–2 року
навчання і залишила для завершення стажу
до 1 липня 1935 р. кращих з аспірантів третього року навчання . На початок 1935 р. у ВУАН
було 4–5 аспірантів підвищеного типу. На засіданні Президії ВУАН 4 червня 1935 р. прийнято протокольну постанову щодо підготовки
наукових кадрів. Підготовка наукових кадрів
Академії повинна була проводитися за двома
напрямками. Основний напрямок – підготовка академічної аспірантури, другий – підготовка наукових кадрів наукової молоді –
асистентів і навіть лаборантів, що виявили
здатність до самостійної роботи [2].
Президія ВУАН створила Особливі
кваліфікаційні комісії для присвоєння вчених ступенів без захисту дисертацій. Їй підпорядковувалися підкомісії за спеціальностями: хімічні науки – акад. В.П.Затонський
(голова), акад. В.Г.Шапошников, акад.
В.П.Яворський; фізико-математичні науки – акад. О.Г.Гольдман (голова), акад.
М.П.Кравчук, акад. Г.В Пфейфер; геологічні науки – акад. М.Г.Світальський (голова),
акад. Є.В.Опоков, проф. В.І.Крокос, проф.
В.М.Чирвінський; біозоологічні науки – акад.
І.Й.Агол (голова), акад. І.І.Шмальгаузен,
акад. О.В.Фомін, акад. М.Г.Холодний,
акад. О.В.Палладін; технічні науки – акад.
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Є.О.Патон (голова), акад. М.М.Крилов,
акад. П.М.Супруненко, акад. М.М.Федоров,
проф. С.В.Серенсен; соціально-економічні науки – акад. О.Г.Шліхтер (голова), акад.
С.Ю.Семковський, акад. М.В.Птуха, проф.
Є.С.Шабліовський. Кваліфікаційні комісії
присвоювали співробітникам ВУАН учені
ступені кандидатів і докторів наук без захисту
дисертацій. Протягом 1935 – 1936 рр. ступінь
доктора наук без захисту дисертацій присвоєний 35 особам. Серед них такі провідні вчені:
геологи – В.І.Крокос, М.І.Безбородько; біологи – М.М.Воскобойников, В.О.Караваєв,
Б.І.Балінський, В.Г.Дроботько; хіміки –
В.С.Фінкельштейн; математики і фізики – Н.І.Ахієзер, Є.Я.Ремез, Ю.Д.Соколов,
І.Я.Штаєрман, М.М.Боголюбов; технічні науки – С.В.Серенсен, П.П.Буштедт,
О.А.Уманський, Б.М.Горбунов, А.В.Огієвський. На кінець 1937 р. 153 науковим співробітникам було присвоєно наукове звання
кандидата наук.
Проте такий темп підготовки наукових
фахівців без класового відбору викликав занепокоєння влади. 19 жовтня 1935 р. ЦК КП(б)
У прийняв постанову «Про присудження УАН
учених ступенів», в якій зазначалося: «…Присуд учених степеней, проведений Академією наук, ЦК
визнає неправильним, бо вчені степені присуждались
без недостатнього з’ясування наукової цінності кожного кандидата і без необхідної політичної перевірки.
ЦК зобов’язує партгрупу ВУАН переглянути рішення
про присуд учених степенем, Взяти курс на висування
молодих радянських вчених і встановити порядок, що
забезпечить можливість ретельного з’ясування наукової і політичної доцільності присудження учених
степенем. ЦК попереджає партійний комітет УАН
про необхідність більшої пильності при виборі кандидатів для присуду учених степеней» [3].

Партком ВУАН 3 листопада 1935 р.
зобов’язав керівництво ВУАН переглянути
рішення про присудження вчених ступенів,
вважаючи, що «вчені ступені присуджувались
без достатнього з’ясування наукової цінності
кожного кандидата і без необхідної політичної перевірки» [4]. З цього часу вчені звання
присуджувались тільки після захисту дисертації. Вихід з такого становища Академія наук
знайшла у поновленні посади позаштатних
наукових співробітників, запрошуючи на роботу колишніх фахівців та викладачів вищих
навчальних закладів.
В роки Другої світової війни відбулось
фактичне підпорядкування АН УРСР союзній Академії наук. АН СРСР фактично забрала з АН УРСР чимало вчених, більшість з
яких пізніше стали відомими.
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Складним залишалося кадрове забезпечення Академії і на початок п’ятирічки
1946–1950 рр. Давалися взнаки наслідки
воєнного часу – втрата частини співробітників, які перебували на фронтах та окупованій території під час війни, певна частина
наукового складу ще перебувала у лавах діючої армії. Незадовільне матеріально-технічне
забезпечення Академії наук у відбудовний
період також не сприяло поповненню новими висококваліфікованими та молодими
науковими кадрами. Хоч всі інститути було
забезпечено кваліфікованими директорами,
для керівництва відділами і лабораторіями не
було достатньо докторів наук і ці посади часто
займали кандидати наук.
Проблемою успішного розвитку науково-дослідної роботи Академії залишалося і те,
що не всі академіки та члени-кореспонденти
брали реальну участь у роботі академічних
установ – відповідно 69 % та 73 % їх кількості.
Поповнення складу дійсних членів і членівкореспондентів протягом п’ятирічки відбулося за рахунок виборів до складу Академії наук,
при проведенні яких Академія керувалася,
насамперед, бажанням і можливістю вчених
працювати в її науково-дослідних установах.
У 1948 р. академіками було обрано 25 вчених
і членами-кореспондентами – 28 та у 1950
р. обрано академіком проф. І. Т. Швеця [5].
Проте, в умовах житлової кризи не всі з новообраних членів Академії змогли переїхати до
Києва і долучитися до її конкретної наукової
діяльності. Через це дослідження з деяких наукових напрямів значно затримувалися. Недостатнім залишалося і забезпечення вченими вищої кваліфікації гуманітарних наук, з 54
новообраних протягом п’ятирічки членів АН
таких науковців було лише троє – академіки
В. М. Корецький (право), М. Е. Омеляновський (філософія), П. М. Першин (економіка).
Певний вплив на зміну кадрового складу АН у цей період мали партійно- урядові
постанови 1948 р., за рішеннями яких було
звільнено частину керівників академічних
установ та їх структурних підрозділів в галузі
біологічних та сільськогосподарських наук:
[…]* 2 Президія Академії наук УРСР визнає свою
роботу по керівництву біологічними та сільськогосподарськими інститутами незадовільною. З метою
корінної перебудови всієї науково-дослідної роботи
в галузі біологічних та сільськогосподарських наук,
Президія Академії наук УРСР ухвалює:
1. Звільнити дійсного члена АН УРСР
М. М. Гришка від виконання обов’язків голови Відділу
сільськогосподарських наук. Затвердити виконуючим обов’язки голови Відділу сільськогосподарських
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наук (до обрання Загальними зборами) дійсного члена
АН УРСР П. А. Власюка.
2. Звільнити дійсного члена АН УРСР Д. К. Третьякова від виконання обов’язків голови Відділу біологічних наук. Затвердити виконуючим обов’язки голови Відділу біологічних наук (до обрання Загальними
зборами) дійсного члена АН УРСР П. О. Свириденка.
3. Звільнити від виконання обов’язків директора Інституту зоології дійсного члена АН УРСР
Д. К. Третьякова.
4. Звільнити
від
виконання
обов’язків
зав[ідуючого] відділом Інституту зоології академіка
І. І. Шмальгаузена; зав[ідуючого] відділом Інституту
ботаніки – дійсного члена АН УРСР М. Г. Холодного;
зав[ідуючого] відділом Інституту зоології – професора С. М. Гершензона; зав[ідуючих] відділами Інституту генетики і селекції – члена-кореспондента АН
УРСР І. М. Полякова, професора Л. М. Делоне та наукового співробітника [Ю. П.] Мирюту – як антимічуринців, що активно провадили боротьбу на протязі
багатьох років з прогресивними вченнями Мічуріна–
Лисенка та не дали в своїх дослідженнях будь-яких
наслідків для народного господарства… [6].

Згодом, напередодні виборів Президії АН
УРСР, з метою посилення керівництва роботою інститутів було запропоновано зміни в
складі Президії, керівників Відділів та директорів інститутів [7].
Проте у повоєнний період, позначений
наслідками значних матеріальних та людських втрат під час війни, в АН УРСР все ж мало
місцев позитивна динаміка росту кадрів, в т.
ч. і наукових. Так, у 1940 р. в Академії наук загалом працювало 3902 особи, у 1950 р. – 4597.
Кількісний стан наукових співробітників змінювався так: станом на 1 січня 1940 р. в Академії наук працювало – 972 особи, 1946 р. –
981, 1950 р. – 1364. Серед них відповідно по
роках: академіків – 61, 70, 81; членів-кореспондентів – 68, 79, 88; докторів наук – 141,
86, 80 (без акад. і чл.-кор.); кандидатів наук –
238, 368, 633 [8].
Таким чином, за 1946–1950 рр. зросла
кількість дійсних членів і членів-кореспондентів, майже вдвічі – кандидатів наук. Найгірша ситуація спостерігалась щодо складу
докторів наук. Їх кількість в АН станом на
1 січня 1950 р. не тільки не зросла, а навіть
зменшилася як проти 1946 р., так і майже наполовину проти 1940 р. Саме таке становище
і спонукало керівництво АН звернутися до
вищих органів влади УРСР з клопотанням
про організацію при Академії, одночасно з
діючою аспірантурою, докторантури з правом
приймання до захисту докторських дисертацій [9]. Об’єктивною реальністю в повоєнній
Україні було те, що найбільшу кількість провідних учених у різних наукових галузях скон-
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центрувала у своїх установах Академія наук.
Це певною мірою накладало на неї обов’язок
зайняти провідне місце у справі підготовки
наукових кадрів. Проте, як зазначалося вище,
недостатня кількість молодих ґрунтовно підготовлених науковців відчувалася і в стінах
самої Академії, тому налагодження нормальної роботи аспірантури було одним з головних
завдань подальшої розбудови науково-дослідної діяльності АН і стало першочерговим
в науково-організаційній роботі Президії
АН УРСР. На початку 1946 р. затверджено
п’ятирічний план підготовки кадрів через
аспірантуру, але на шляху до його виконання існували певні труднощі. Тому Академія
наук УРСР звернулася до ЦК КП(б)У, РНК
УРСР та особисто до його голови М. С. Хрущова з пропозиціями щодо їх усунення [10].
Зокрема передбачалось:
«1. Предоставить АН УССР дом для общежития аспирантов на 300 человек с возможностью организовать при этом доме столовую.
2. Создать для аспирантов и докторантов Академии наук преимущественные условия – аспирантская стипендия должна быть в 1,5 раза выше чем
стипендия в вузах и втузах. Оплата докторантов
должна быть приравнена к оплате ст[аршего] научного сотрудника АН СССР.
3. Наиболее одаренным докторантам, а в отдельных случаях и аспирантам, предоставлять длительные командировки (до 1 года) в другие города
СССР и за границу.
4. Дать указания директорам всех вузов и втузов, находящихся на территории УССР, направлять
всех наиболее одаренных из оканчивающих вуз, в аспирантуру АН с тем, чтобы в АН можно было отобрать
в аспирантуру действительно наиболее сильную молодежь со всей территории УССР.
5. Дать фактическое право АН УССР отзыва в
аспирантуру и докторантуру из любого предприятия
СССР и из Армии.
6. В распоряжении директоров экспериментальных институтов выделить специальный фонд для
обеспечения оборудованием и реактивами работ аспирантов.
7. При планировании расширения лабораторий учитывать рабочие места аспирантов и докторантов.»

Докторські дисертації в АН УРСР готувалися вченими також в основному без відриву від виробництва. І хоч Президія Академії
наук приділяла багато уваги і сприяла науковцям у підготовці дисертаційних досліджень,
кількість захищених докторських дисертацій
залишалася незначною, зокрема через недостатню мережу спеціалізованих рад по захисту. В 1946 р. в інститутах Академії нараховувалось 34 докторанти (з них 18 без відриву від
виробництва), докторський ступінь одержало
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9 чоловік [11]. У 1948 р. було відкрито докторантуру в АН СРСР, першим її докторантом
від АН УРСР став економіст В. В. Бондаренко.
У 1949 р. до московської докторантури було
відряджено мовознавеця І. К. Білодіда, літературознавців Є. П. Кирилюка і Д. В. Чалого,
історика М. І. Супруненко, хіміка О. 3. Голика, у 1950 р. – 22 науковці. Протягом 1946–
1950 рр. в АН УРСР захищено 47 докторських
дисертацій, проте тільки одна була підготовлена в процесі навчання в докторантурі, тобто
з відривом від виробництва. У 1950 р. Академія звернулася до відповідних державних органів з проханням надати їй право підготовки
наукових співробітників вищої кваліфікації
через власну докторантуру і відкрити в 1951 р.

30 вакансій, що дозволило б значно збільшити та прискорити підготовку докторів наук
на теренах України. 10 місць передбачалося
для суспільних наук, адже відсутність висококваліфікованих кадрів цього напряму особливо гостро відчувалася в Академії наук [12].
Загалом за роки п’ятирічки кількісний склад
аспірантів і докторантів збільшився. Якщо
в 1946 р. в Академії наук їх було 193, то у
1950 р. – 263 [13]. Всього за період 1946–1950 рр.
в аспірантуру АН було прийнято 382 особи, в
т. ч. по Відділу суспільних наук – 130, фізикоматематичних та хімічних наук – 90, біологічних наук – 57, технічних наук – 67, сільськогосподарських наук – 38 осіб.
Нами подано неопублікований документ.

№1
Постанова Президії АН УРСР «Про організацію докторантури при Академії наук УРСР»
15 серпня 1952 р.
Протокол № 24, § 331
Рада Міністрів Союзу РСР розпорядженням
від 6 серпня 1952 р. № 20039-р надала Академії
наук Української РСР право організувати в 1952 р.
докторантуру з щорічним прийомом 10 чоловік по
спеціальностям: мовознавство, математика, фізика,
фізична хімія і біохімія.
Прийом до аспірантури АН УРСР провадити у
відповідності до «Положення про порядок прикомандирування наукових робітників до докторантури АН СРСР», затвердженого постановою Ради
міністрів Союзу РСР від 4.11.1947 р. № 3756.
На виконання вищевказаного розпорядження
Ради Міністрів Союзу РСР Президія Академії Наук
УРСР постановляє:
1. Організувати в 1952 р. в Академії наук УРСР
підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації –
докторів наук – шляхом підбору достойних кандидатів з числа співробітників АН УРСР, а також

шляхом прикомандирування до докторантури науково-дослідних установ і з підприємств з щорічним
прийомом 10 чоловік по спеціальностях: мовознавство, математика, фізика, фізична хімія і біохімія,
давши про це публікацію в пресі.
2. Зобов’язати голів бюро Відділів: суспільних наук /тов. І.К.Білодід/, фізико-математичних і хімічних наук /дійсний член АН УРСР
А.І.Кіпріанов/ і біологічних наук /дійсний член АН
УРСР Р.Є.Кавецький/ забезпечити відбір кандидатів до докторантури Академії наук УРСР згідно
з «Положенням про порядок прикомандирування
наукових робітників до докторантури Академії наук
Союзу РСР» до 1 жовтня ц. р., подавши їх на затвердження Президії АН УРСР.
3. Покласти на сектор аспірантури АН УРСР
/тов. В.М.Коваленко/ організаційно-адміністративне обслуговування докторантури АН УРСР.

Віце-президент АН УРСР
дійсний член АН УРСР

/Г.М.Савін/

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
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Вступ і документ до друку підготував науковий співробітник ДУ Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, к.і.н. О.Г.Луговський

Про стан та перспективи розвитку нових
галузей науки в Академії наук УРСР
З другої половини 50-х рр. ХХ ст. у світі
розгорнулася науково-технічна революція,
головні напрямrи якої – комплексна автоматизація виробництва та управління виробництвом, відкриття і використання нових
видів енергії, створення і застосування нових конструкційних матеріалів і технологій.
Розширилася спеціалізація наук, що зумовило їхню подальшу диференціацію та появу
нових галузей науки і техніки, зокрема започаткування і бурхливий розвиток фізики і
техніки надпровідників, мікроелектроніки,
обчислювальної техніки і кібернетики, матеріалознавства, радіофізики, кріогеніки,
квантової електроніки, атомної енергетики,
молекулярної біології і радіоастрономії, ракетної техніки і космонавтики.
У середині 50-х років ХХ ст. розвиток
провідних країн світу наочно продемонстрував радянському керівництву, що традиційні
галузі промисловості (вугільна, металургійна,
важке машинобудування), які були особливо
розвинені в Українській РСР, вже не визначають рівень економічної могутності країни.
Усвідомивши загрозу економічного і військо-
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вого відставання, пленум ЦК КПРС у липні
1955 р. включив у порядок денний питання
«науково-технічної і промислової революції». Оскільки провідні країни Заходу значно
випередили СРСР за темпами економічного
розвитку, М.С.Хрущов і його найближче оточення звернули увагу на розгортання науково-технічної революції в Радянському Союзі.
Вчені, проаналізувавши півтора десятки
визначальних напрямків науково-технічного
прогресу, дійшли невтішного висновку, що
майже в усіх з них, за винятком одного-двох,
радянська держава поступається країнам Заходу. Саме тому ця проблема була детально і
принципово розглянута на липневому 1955 р.
пленумі ЦК КПРС, на якому було зазначено,
що Радянський Союз стоїть «на порозі нової
науково-технічної і промислової революції,
яка далеко випереджає за своїм значенням
промислові революції, пов'язані з появою
пари і електрики». Справді, тогочасна економіка СРСР лише «стояла на порозі» науковотехнічної революції, тоді як високорозвинені
країни Заходу розвивалися за її принципами
вже ціле десятиріччя.
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Після розгляду цих питань на пленумі ЦК
ставлення партійного керівництва до наукових досліджень помітно змінилося. Зокрема,
партапарат поповнився вихідцями з наукового середовища. Набуло поширення пряме,
предметне спілкування партійних комітетів із
вченими. Помітно зросла роль вчених рад, координаційних комісій щодо визначення конкретних напрямів наукових пошуків.
Оскільки тоді в світі розгорнулася «холодна
війна», а партійно-державне керівництво сприймало міжнародні відносини крізь призму класового протистояння, боротьби між світом соціалізму і світом капіталізму, капіталовкладення
для розгортання НТР в СРСР було спрямоване
не на виробництво товарів групи «Б», що дало б
змогу проводити активну соціальну політику, а
у військово-промисловий комплекс.
Тому головною особливістю науково-технічної революції в СРСР став її розвиток у надрах військово-промислового комплексу, зв'язок
радянської науки з виробництвом взагалі, а з
виробництвом озброєнь. Зусилля вчених спрямовувались насамперед на створення нових
зразків зброї, що забезпечувало Радянському
Союзу паритет у протистоянні з Заходом.
Щоб не починати створення нових галузей і виробництв «з нуля», було вирішено налагодити імпорт сучасного обладнання і технологій із Заходу. Це все більше прив’язувало
радянську економіку до західної, робило її
технологічно вторинною, всупереч бажанням радянського керівництва. Швидко було
побудувано великий і потужний найбільший

у світі ракетно-космічний і ядерний комплекси з десятками тисяч науковців, інженерів,
робітників, зокрема було створено міжконтинентальну балістичну ракету, здатну нести ядерні заряди. 4 жовтня 1957 р. в СРСР
запущено перший штучний супутник Землі,
12 квітня 1961 р. радянський космічний корабель «Восток» доставив на навколоземну орбіту першого в світі космонавта Ю.О. Гагаріна. Розгортання науково-технічної революції,
нехай і однобічне, зумовило зміну відносин
між державним керівництвом і вченими. До
вчених почали прислухатися, вони отримали
можливість знайомитися з досягненнями зарубіжних колег, виїжджати в закордонні відрядження для участі в міжнародних з’їздах,
конференціях, симпозіумах. Наукові установи, зокрема Академії наук УРСР стали більш
відкритими для візитів іноземних вчених.
Бурхливий розвиток світової науково-технічної революції поставив перед ученими УРСР
складні завдання. В республіці розпочалися дослідження з низки ключових, визначальних,
напрямків науково-технічного прогресу.
Нижче представлено два розсекречені,
але неопубліковані документи відділу науки
і культури ЦК Компартії України про перспективи розвитку нових галузей науки в АН
УРСР, створені за довідками інститутів фізики, фізико-технічного та Президії АН УРСР
в лютому-березні 1957 р. та заходи по їх виконанню.
Друкується зі збереженням мовних особливостей, граматичні помилки виправлено.

№1
Доповідна записка відділу науки і культури ЦК КП України «Про стан і перспективи розвитку
нових галузей науки в Академії наук Української РСР»
Квітень 1957 р.
У відповідності з завданнями, поставленими
рішеннями ХХ з’їзду КПРС, грудневого і лютневого Пленумів ЦК КПРС по дальшому розвитку всіх
галузей народного господарства нашої країни, особливо великого значення набувають дослідження в
галузі ядерної фізики і атомної енергетики, напівпровідників, радіофізики і радіотехніки, обчислювальної техніки, рідких і малих елементів, пластмас
і штучного волокна.
Установи Академії проводять дослідження в
указаних напрямках і добилися деяких успіхів. Проте
в справі розвитку наукових досліджень в цих важливих для технічного прогресу галузях науки є серйозні
недоліки, внаслідок чого їх рівень і розмах значно
відстає від загального рівня вітчизняної науки і не
відповідає вимогам сучасного розвитку техніки.
Президія АН УРСР слабо організовує розробку питань нових і перспективних галузей науки, не
проявляє належної турботи в справі своєчасної підISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2015, № 2

готовки кадрів спеціалістів і створення матеріальнотехнічної бази. Значні недоліки в роботі Президії виявилися також в організації керівництва і контролю
за науковою діяльністю установ. Особливо це стосується установ Відділу фізико-технічних наук АН
УРСР, який в сучасних умовах повинен бути одним з
провідних в Академії. Бюро цього Відділу на протязі
останніх років не керує роботою наукових установ,
але це не викликає занепокоєння Президії АН УРСР.
Координація наукових досліджень і комплексність в
розробці зазначених проблем в Академії наук УРСР
проводяться незадовільно. Серйозні недоліки є також в справі впровадження наукових досліджень в
практику народного господарства. В результаті цього частина наукових установ слабо вирішує найважливіші теоретичні і практичні проблеми, часто
займається розробкою другорядних питань.
Розробка основних напрямів нових галузей
науки в АН УРСР знаходиться в такому стані:
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1. В галузі ядерної фізики і атомної енергетики. Дослідження в галузі ядерної фізики і атомної
енергії на Україні проводяться в Фізико-технічному інституті та Інституті фізики АН УРСР.
Фізико-технічний інститут АН УРСР за останні
роки значно розширився, кількість його працівників
зараз становить 1460 чоловік, більше ніж вдвічі проти довоєнного рівня, розширилася його лабораторна
база. Наукова робота в цьому інституті ведеться по
таких напрямках: металургія атомної енергетики,
ядерна фізика надвисоких енергій, ядерна фізика середніх енергій, фізика наднизьких температур.
Проведені Інститутом разом з іншими установами дослідження дали можливість підвищити робочу температуру в атомних реакторах, розроблено
методи одержання надвисокого вакууму і застосування його для обробки металів, створено оригінальні конструкції лінійних прискорювачів електронів, протонів і багатозарядних важких іонів, які
дали змогу вивчати властивості ядерних сил.
В Інституті фізики АН УРСР дослідження фізики
атомного ядра розпочато 1949 року. За цей час створено необхідну лабораторну базу і досить міцний відділ
ядерної фізики, в якому працює 110 співробітників.
Цей відділ проводить роботи в напрямку вивчення
взаємодії швидких нейтронів з атомними ядрами і
розробляє методи для досліджень з ядерної спектроскопії і ядерних реакціях, що має важливе значення
для створення нових типів атомних реакторів.
Проте ці інститути мають серйозні недоліки в
роботі. Так, виконані наукові дослідження з фізики
атомного ядра не дають змоги передбачити і накреслити шляхи вирішення корінних питань сучасної
ядерної фізики, таких як здійснення регульованих
термоядерних реакцій, значне підвищення температури атомних реакторів і ін. Через відсутність
спеціалістів теоретичний відділ Інституту фізики
питань ядерної фізики зовсім не розробляє. Майже
не проводяться дослідження в Академії наук УРСР
по вивченню фізичного механізму дії радіоактивних
випромінювань на речовини. Не залучаються до цієї
важливої справи інститути біологічного, хімічного,
технічного профілю. Їх діяльність обмежується лише
частковим застосуванням радіоактивних ізотопів
(мічених атомів) для вивчення окремих явищ.
Президія АН УРСР, знаючи про нестачу висококваліфікованих фізиків-теоретиків, не приділяє
належної уваги і не вживає необхідних заходів щодо
поліпшення їх підготовки. В провідних відділах
Фізико-технічного інституту АН УРСР, якими керують відомі вчені – Синельников, Вальтер, Ліфшиць, Ахієзер за післявоєнні роки, не підготовлено
жодного доктора наук. В Інституті фізики АН УРСР
підготовлено лише одного доктора наук. До роботи
в Академії до цього часу не залучені академіки АН
УРСР Комар і Лейпунський та члени-кореспонденти Латишев і Давидов, які є фахівцями в галузі
ядерної фізики.
Серйозним недоліком досліджень в галузі
ядерної фізики і атомної енергетики в Академії
наук УРСР є відсутність комплексування і ув’язки
робіт між Харківським фізико-технічним інститутом і Київським інститутом фізики АН УРСР. Президія АН УРСР координації досліджень цих уста-
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нов зовсім не здійснює. Не залучаються в належній
мірі до розвитку фізики атомного ядра працівники
вузів республіки. Недостатня також і науково-технічна інформація.
Незадовільно створюється дослідно-експериментальна база для розвитку досліджень по ядерній
фізиці. Будівництво ядерного реактора при Інституті
фізики АН УРСР заплановано закінчити в 1957 році,
але з 12 млн. крб., запланованих на будівельні роботи,
виділено лише 4 млн. крб. При таких умовах введення
в дію реактора буде неможливим навіть в 1958 році.
Слід зазначити, що Фізико-технічний інститут АН УРСР в м. Харкові повністю фінансується
і забезпечується Міністерством середнього машинобудування СРСР. Тематика нових досліджень і
звіти про виконані роботи розглядаються і затверджуються також міністерством, тому фактично Президія АН УРСР не контролює роботу цього інституту. Такий стан подвійного підпорядкування, без
чіткого розмежування обов’язків між міністерством
і академією, створює атмосферу безконтрольності,
утруднює вирішення науково-організаційних і господарських питань і негативно відбивається на
доборі, підготовці та використанні наукових кадрів.
2. В галузі напівпровідників. Виходячи з завдань дальшого технічного прогресу в промисловості
треба відзначити що розмах наукових досліджень в
галузі напівпровідників в нашій країні зовсім недостатній і ми значно відстаємо в ньому від передових
капіталістичних країн, особливо від США.
Нині на Україні роботи з фізики напівпровідників і напівпровідникових приладів ведуться
тільки в Інституті фізики АН УРСР в складі двох
відділів /теоретичного і відділу напівпровідників/,
з колективом у 54 чоловіка. Цими відділами успішно розроблено ряд питань теорії напівпровідників
і напівпровідникових приладів, фотоелементи, фотоопори, напівпровідникові болометри, германієві
діоди і тріоди спеціальних типів, які доведені до
промислового випуску і впровадження.
Президія АН УРСР не створює належних умов
для подальшого розвитку і розширення досліджень
в галузі напівпровідників. Відділ напівпровідників
Інституту фізики АН УРСР проводить роботу в
тісних і малопристосованих приміщеннях. Погано також готуються наукові кадри спеціалістів по
напівпровідниках. В Академії наук УРСР не організовано виготовлення розроблених Інститутом
фізики напівпровідникових приладів з тим, щоб
забезпечити ними свої науково-дослідні установи.
Внаслідок цього швидкодіюча електронна лічильна
машина “Київ”, розробляється Інститутом математики АН УРСР з застосуванням електровакуумних
ламп. В Українській РСР до цього часу не організовано жодного промислового підприємства, яке б
випускало такі прилади.
3. В галузі радіофізики, електроніки і радіотехніки.
Велике значення особливо для автоматизації
виробництва та оборонних цілей, мають наукові
дослідження з радіофізики, електроніки і радіотехніки. Вони проводяться в Інституті радіофізики і
електроніки АН УРСР, а також у відділі струмів високої частоти Інституту електротехніки АН УРСР.
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Інститут радіофізики і електроніки АН УРСР успішно розвиває роботи в галузі електроніки міліметрового діапазону радіохвиль, для яких розроблено
оригінальні конструкції генераторів і приймачів. В
зв’язку з створенням джерел міліметрових радіохвиль відкрились нові можливості застосування їх в
радіолокації, радіометеорології, радіоастрономії, що
має наукове і народногосподарське. значення. У відділі струмів високої частоти Інституту електротехніки АН УРСР розроблено ряд генераторних і підсилювальних радіоламп, які мають значну перевагу
за своєю потужністю над створеними закордоном.
Розроблено також основи ультразвукової локації.
Дальший розвиток наукових досліджень значно
гальмується відсутністю необхідних лабораторних
приміщень. Досить сказати, що на одного співробітника в Інституті електротехніки АН УРСР припадає 1–2 кв. метри корисної робочої площі. Інститут
радіофізики і електроніки АН УРСР також не забезпечений достатньо лабораторними приміщеннями
і зовсім немає житлових приміщень. Будівництво
цього Інституту в м. Харкові ведеться досить повільно. Погано поставлено справу наукової інформації
та обговорення досліджень. Створена при Президії
проблемна комісія з радіофізики, радіотехніки,
електроніки зовсім не працює. Досягнення в цих галузях не застосовуються в хімії, біології та інших галузях науки. Не дивлячись, що є кваліфікована група
працівників, Президія АН УРСР не дбає про розвиток наукових досліджень в цьому напряму і створення необхідної наукової експериментальної бази.
4. В галузі обчислювальної техніки. Порівнюючи стан обчислювальної техніки в Радянському
Союзі і закордоном треба сказати, що ми значно
відстаємо у цьому відношенні не тільки від США,
але й від Англії і Франції.
Наукові дослідження в галузі обчислювальної
техніки на Україні ведуться лише в одній лабораторії Інституту математики АН УРСР, в складі якої
працює близько 100 чоловік. Основні роботи спрямовані на створення електронної обчислювальної
машини «Київ» з середньою швидкістю 5000 операцій в секунду, на розробку спеціальних систем,
пов’язаних з проблемами керування і проведення
обчислень на існуючій малій електронній обчислювальній машині.
Перша в Радянському Союзі мала електронна
обчислювальна машина була створена в 1950 році
в Академії наук УРСР під керівництвом академіка
С.О.Лебедєва. Проте до цього часу вона є єдиною
в Україні. Більш того, на протязі останніх років
дослідження в лабораторії звузились, погіршилось
матеріально-технічне постачання, не добирались
необхідні наукові кадри. Лише в 1956 році, в зв’язку
з необхідністю Створення обчислювального центру в АН УРСР, у відповідності з постановою Ради
Міністрів СРСР, робота дещо пожвавилася. Проте
будівництво Обчислювального центру з забезпеченням обладнанням і устаткуванням до цього часу
залишаються не вирішеними.
До наукової роботи в галузі обчислювальної
техніки не залучені кафедри математики вузів республіки. На Україні не організовано жодного промислового підприємства, яке випускало б необхідISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2015, № 2

ні елементи і деталі для обчислювальних машин.
Тому наукові і інженерні кадри відриваються для
виконання чисто технічних робіт, а обчислювальні
машини будуються кустарно і протягом тривалого
часу. Недостатньо також готуються в республіці молоді інженерні кадри для обчислювальної техніки.
Президія АН УРСР повільно вирішує питання
про створення Обчислювального центру, не використала всіх можливостей для підготовки необхідних кадрів через установи АН СРСР.
5. В галузі рідкісних і малих елементів. Рідкісні
легуючі кольорові метали мають величезне значення для атомної енергетики, радіолокації і радіотехніки, телемеханіки, авіації, автоматики, лічильних
машин і інших приладів.За останні 10 років науково-дослідними і розвідувальними установами виявлено на Україні великі родовища титану, цирконію,
ніобію, скандію, інших рідкісних і малих елементів.
Інститутом загальної і неорганічної хімії АН УРСР
розроблено методи очистки германію і визначення
мікродомішок в ньому, вивчено методи кількісного
визначення гафнію та індію, а також хімічні властивості сполук індію і талію, досягнуто деякі успіхи в
розробці технології одержання та очистки окремих
рідкісних металів.
Але науково-дослідні роботи по вивченню
розміщення багатьох рідкісних і малих елементів,
розробці методів визначення їх властивостей, кількісного вмісту в породах, технології видобування з
руд, очистки та застосування в техніці проводяться
в Академії наук УРСР слабо.
Так, кам’яне і буре вугілля Донецького і Волинського басейнів мають вміст германію, але технологія збагачення і видобування його з підсмольних вод не розроблена і видобуток його з вугілля
нині становить лише 15% вмісту.
Інститутом геологічних наук АН УРСР та
Українським геологічним управлінням не вивчено
закономірності концентрації рідкісних і легуючих кольорових металів в породах українського кристалічного масиву, не виявлено промислові концентрації
рідкісних елементів в кам’яному і бурому вугіллі, на
гірських породах і не складено їх геохімічні карти.
Інститутом загальної і неорганічної хімії АН
УРСР слабо вивчаються процеси виділення металічного титану, не розроблено технологію електролітичного одержання цирконію з розплавлених солей, а
також розділення цирконію і гафнію, дослідження
ведуться повільно, застарілими хімічними методами
і не подаються рекомендації щодо застосування результатів цих досліджень в промисловості.
Президія Академії наук УРСР не залучила до
роботи по рідкісних металах інститути металофізики, металокераміки і спецсплавів, мало також залучаються до цієї роботи інститути чорної металургії,
геології корисних копалин і мінеральних ресурсів
АН УРСР. Слабо комплексується і координується
тематика установ Академії наук УРСР по рідкісних
елементах з роботою кафедр вузів України, Українського геологічного управління та Українського
філіалу Всесоюзного науково-дослідного інституту
рідких металів в м. Одеса.
6. В галузі пластичних мас і штучного волокна.
Науково-дослідні дослідження з проблем пластич-
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них мас і штучного волокна в АН УРСР ведуться
лише в Інституті органічної хімії групою працівників в складі 4 чоловік. Але в зв’язку з відсутністю
кваліфікованих наукових кадрів в розробці цих питань жодних результатів не досягнуто.
Президія АН УРСР своєчасно не вжила заходів до підготовки кадрів спеціалістів по штучному волокну і пластичних масах Внаслідок
цього створена при Інституті органічної хімії
спеціальна лабораторія залишається не укомплектованою і фактично не працює. Більш того,
Президія АН УРСР організаційно неправильно
вирішує питання розвитку наукових досліджень
по пластичних масах і штучному волокну. Замість
того, щоб сконцентрувати ці дослідження в Інституті органічної хімії, проведення їх планується в інститутах теплоенергетики і використання

газу, що не відповідає загальному напрямку роботи цих інститутів і взагалі не є завданням установ
технічного профілю.
Враховуючи наявність значних недоліків в організації робіт по нових і перспективних галузях
науки в Академії наук УРСР, відділ науки і культури ЦК КП України вважає необхідним зобов’язати
Президію АН УРСР розробити конкретні заходи по
забезпеченню успішного розвитку досліджень в галузі ядерної фізики і атомної енергії, напівпровідників, радіофізики і радіоелектроніки, обчислювальної техніки, рідкісних і малих елементів, пластмас
і штучного волокна. Доцільно також доручити Раді
Міністрів УРСР розглянути і вирішити питання,
пов’язані зі створенням необхідної експериментальної бази для розвитку вказаних галузей науки в АН
УРСР. Проект постанови ЦК КП України додається.

Зав. відділом науки і
культури ЦК КП України

/Овчаренко/

Зав. сектором науки і
культури ЦК КП України

/Пелих/

ЦДАГО України, ф.1, оп.24, спр. 4491, арк. 49–57.

№2
Проект
Постанова ЦК КП України «Про стан та перспективи розвитку нових галузей
науки в Академії наук УРСР»
ЦК КП України відмічає, що рівень і розмах
наукових досліджень в Академії наук УРСР в галузі
ядерної фізики і атомної енергетики, напівпровідників, радіофізики і радіоелектроніки, обчислювальної техніки, рідкісних і малих елементів,
пластмас і штучного волокна відстають від завдань
дальшого розвитку народного господарства, поставлених в рішеннях ХХ з’їзду КПРС, грудневого і
липневого пленумів ЦК КПРС. Президія АН УРСР
незадовільно керує розвитком цих важливих галузей науки, не приділяє належної уваги справі добору, підготовки наукових кадрів і створенню необхідної науково-експериментальної бази.
З метою забезпечення наукових досліджень в
галузі ядерної фізики і атомної енергетики, напівпровідників, радіофізики і радіоелектроніки, обчислювальної техніки, рідкісних і малих елементів, пластмас і штучного волокна ЦК КП України постановляє:
1.Зобов’язати Президію АН УРСР:
а/ обговорити на засіданнях Президії АН
УРСР стан та перспективи розвитку наукових досліджень в галузі ядерної фізики і атомної енергетики, напівпровідників, радіофізики і радіоелектроніки, обчислювальної техніки, рідкісних і малих
елементів, пластмас і штучного волокна. Розробити
конкретний план заходів по розвитку наукових досліджень в цих галузях науки і подати його на розгляд ЦК КПУ до 1 жовтня 1957 року;

б/ вжити необхідних заходів для поліпшення
роботи Відділу фізико-математичних наук, зміцнити кадрами бюро цього Відділу;
в/ чітко визначити і погодити з Міністерством
середнього машинобудування СРСР свої обов’язки
по керівництву роботою Фізико-технічного інституту в м. Харкові.
2. Доручити Раді Міністрів УРСР розглянути і
вирішити питання:
а/ про організацію в 1958 році Інституту напівпровідників АН УРСР, для цього в 1957 році передати Академії наук УРСР одно з приміщень, яке
звільняється в зв’язку з переведенням технікуму з
м. Києва;
б/ про організацію з другої половини 1957 року
Обчислювального центру АН УРСР як самостійної
науково-дослідної установи і про прискорення будівництва його приміщень та забезпеченням необхідним обладнанням і матеріалами;
в/ про організацію в республіці виробництва
напівпровідникових приладів та деталей і елементів
обчислювальних машин;
г/ про прискорення будівництва Інституту радіофізики і радіоелектроніки АН УРСР в м. Харкові та
про будівництво атомного реактора в Києві з тим,
щоб забезпечити введення його в дію в 1958 році.
3. Контроль за виконанням постанови покласти на відділ науки і культури ЦК КП України.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4491, арк. 48.

Вступ і документ до друку підготував науковий співробітник ДУ Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, к.і.н. О.Г. Луговський
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Сесія Загальних зборів НАН України
14 квітня 2016 року відбулася щорічна сесія
Загальних зборів Національної академії наук України. В заході взяли участь дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України і, відповідно до нового
Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», вперше з правом ухвального голосу –
наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ НАН України, а також
представники органів державного управління, засобів масової інформації тощо.
Відкриваючи сесію Загальних зборів НАН
України, її головуючий, перший віце-президент
НАН України академік НАН України А. Г. Наумовець дав слово присутньому на сесії заступнику
Глави Адміністрації Президента України Р. М. Павленку, який зачитав вітання Президента України
П. О. Порошенка учасникам сесії.
З доповіддю Президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона «Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2015
році та основні напрями її подальшої роботи» виступив віце-президент НАН України академік НАН
України А. Г. Наумовець. Він зазначив, що нинішня сесія Загальних зборів відбувається в складний
для країни час, внаслідок чого суттєво погіршились
умови діяльності Академії. Значних втрат зазнав її
кадровий потенціал, зокрема, загальна чисельність
працюючих в Академії скоротилась за рік на понад
2500 осіб, у тому числі докторів наук – 4%, а кандидатів наук – на 7%, молодих вчених віком до 35
років стало менше на 6%. Істотно погіршилося матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень, приладів, обладнання, матеріалів установами Академії минулого року було придбано на 30%
менше, ніж у 2014 році. Попри складні умови вчені
Академії продовжували наполегливо працювати,
отримуючи чимало вагомих результатів.
Вагомим чинником розвитку досліджень в
Академії стає міжнародна наукова співпраця. Пріоритетом є подальша інтеграція до Європейського наукового простору, минулого року підписано
Угоду про асоційований статус України у програмі
«Горизонт – 2020», розширено участь у програмній
діяльності ЮНЕСКО і НАТО, співпрацю з ЦЕРН,
Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу, Національним дослідницьким центром
Франції, Міжнародною асоціацією академій наук
та іншими.
Академік НАН України А. Г. Наумовець докладно зупинився на проблемі фінансування НАН
України з державного бюджету, відзначаючи подальше суттєве його скорочення. На 2016 рік для
НАН України в бюджеті передбачено лише 2 млрд
54 млн грн., що на 725 млн грн менше за мінімально необхідні обсяги і на 12,2% менше від фінансування Академії із загального фонду бюджету в 2015
році. А. Г. Наумовець запевнив, що Президія НАН
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України докладала і продовжує докладати всіх можливих зусиль для фінансового забезпечення Академії шляхом постійного супроводу відповідних пропозицій на рівні Уряду та Парламенту.
В обговоренні звітної доповіді взяли участь
академіки НАН України Ю. І. Ізотов (зав. відділом
Головної астрономічної обсерваторії НАН України), В. В. Моргун (академік-секретар Відділення
загальної біології НАН України), А. Г. Загородній
(віце-президент НАН України), М. Ф. Шульга
(академік-секретар Відділення ядерної фізики та
енергетики НАН України), В. С. Бакіров (перший
заступник голови Північно-Східного Центру НАН
України), І. М. Мриглод (заступник голови Західного Центру НАН України), Л. Г. Руденко (директор
Інституту географії НАН України), а також заступник Міністра освіти і науки України М. В. Стріха, голова Центрального комітету профспілки працівників НАН України А. І. Широков, члени-кореспонденти НАН України В. І. Гриценко (директор Міжнародного науково-навчального центру
інформаційних технологій МОН України і НАН
України), О. О. Рафальський (заступник академікасекретаря Відділення історії філософії і права НАН
України), В. В. Харченко (заступник академікасекретаря Відділення механіки НАН України), а
також голова Ради молодих вчених НАН України
О. М. Скороход.
Академік НАН України М. Г. Жулинський
(академік-секретар Відділення літератури, мови та
мистецтвознавства НАН України) зачитав звернення ініціативної групи учасників Загальних зборів
до Президента України, Верховної Ради України та
Уряду, яке було одноголосно підтримано.
Заслухавши та обговоривши доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона «Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2015 році та основні напрями її
подальшої роботи», а також розглянувши проект
«Звіту про діяльність Національної академії наук
України у 2015 році», Загальні збори Національної
академії наук України прийняли Постанову:
1. Затвердити «Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2015 році».
2. Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона «Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2015 році
та основні напрями її подальшої роботи» взяти до
відома та керівництва в роботі.
3. Доручити Президії НАН України:
3.1. Ініціювати розгляд на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання
про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз
національній безпеці України, пов’язаних з руйнуванням наукової та науково-технічної сфери.
3.2. Забезпечити внесення до Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014–
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2023 роки та плану з реалізації зазначеної Концеп- вої редакції зробив головний учений секретар НАН
ції необхідні зміни, доповнення та уточнення, які України академік НАН України В. Л. Богданов. Над
мають враховувати відповідні положення Закону проектом нової редакції Статуту НАН України було
України «Про наукову і науково-технічну діяль- проведено велику за обсягом і відповідальну роботу.
ність», а також пропозиції, висловлені учасниками
В обговоренні Статуту НАН України взяли
сесії Загальних зборів НАН України.
участь академіки НАН України Ю.С.Шемшученко
3.3. Прискорити роботу із запровадження но- (директор Інституту держави і права ім. В. М. Кової Методики оцінювання ефективності діяльності рецького НАН України), В. П. Кухар ( почесний
наукових установ НАН України, яка була розробле- директор Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії
на з урахуванням європейського досвіду й схвалена НАН України), О. О. Коноваленко (заступник
у лютому ц. р. Президією НАН України, а також задиректора Радіоастрономічного інституту НАН
безпечити її використання для більш ефективного України), С. П. Павлюк (заступник академіка-сеі прозорого розподілу базового бюджетного фінан- кретаря Відділення літератури, мови та мистецтсування та реалізації стратегій розвитку наукових вознавства НАН України), провідний науковий
установ НАН України.
співробітник Інституту фізики НАН України О. М.
3.4. Сприяти проведенню міжнародного ауди- Габович, заступник Міністра освіти і наук України
ту наукової системи України, відповідно до Угоди М. В. Стріха, директор Інституту економіко-правопро асоціацію України до програми ЄС з дослід- вих досліджень НАН України В. А. Устименко.
жень та інновацій «Горизонт – 2020».
Загальні збори Національної академії наук
3.5. Разом із Комісією НАН України з пи- України постановили:
тань євроінтеграції забезпечити подальший роз1. Ухвалити Статут Національної академії наук
виток міжнародних наукових і науково-технічних України в новій редакції, що додається.
зв’язків, насамперед активну участь учених НАН
2. Доручити Президії НАН України подати
України в програмах Єврокомісії.
Статут Національної академії наук України разом із
3.6. Вжити необхідних заходів для створення в висновком Міністерства освіти і науки України на
поточному році Київського академічного універси- реєстрацію до Міністерства юстиції України.
тету НАН України та МОН України та організації
Під час сесії відбулося урочисте вручення Зопідготовки на базі цього університету магістрів і ас- лотої медалі імені В. І. Вернадського НАН Україпірантів з сучасних наукових напрямів.
ни за видатні досягнення в галузі молекулярної
3.7. Поліпшити взаємодію з Верховною Радою біології і біоелектроніки академіку НАН України
України, Кабінетом Міністрів України, централь- Г. В. Єльській та професору Е. Тернеру (Швеція) та
ними органами виконавчої влади з питань реалі- дипломів лауреатам премій імені видатних учених
зації НАН України науково-експертних функцій, України за результатами конкурсу 2015 р.
науково-технічного супроводження розвитку наПідбиваючи підсумки роботи сесії, перший віукоємних галузей виробництва, поліпшення фі- це-президент НАН України академік НАН України
нансового та матеріально-технічного забезпечення А. Г. Наумовець запевнив, що критичні зауваженнаукових досліджень
ня, побажання і пропозиції, які були висловлені на
Другим питанням порядку денного сесії За- сесії Загальних зборів, будуть опрацьовані та врахогальних зборів було ухвалення нової редакції Стату- вані при реалізації Концепції розвитку НАН Україту НАН України. Повідомлення про ухвалення но- ни на 2014–2023 роки.
О. О. Грачов., канд. техн. наук, завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки
«Пріоритети української науки»
15–16 квітня 2016 р. вшосте відбувся Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети
української науки», спрямований на популяризацію наукових знань та їх історії, у якому брали
участь студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі
та науковці з Києва, Дніпра, Харкова, Одеси, Черкас, Миколаєва, Переяслав-Хмельницького, Тернополя, Херсона, Запоріжжя, Івано-Франківська,
Луцька.
В рамках симпозіуму проведено 2 конференції.
14 квітня 2016 р. відбулася XIV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія
розвитку науки, техніки та освіти» на тему «Молодіжні ініціативи формування науково-освітнього
простору України», організована фізико-математич-

138

ним факультетом, Науково-технічною бібліотекою
ім. Г. І. Денисенка та Державним політехнічним
музеєм при НТУУ «КПІ», Радою молодих учених
при МОН України й Інститутом досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки (ІДТПІН)
ім. Г. М. Доброва НАН України. Розглядались питання відображення фундаментальних досліджень і
сучасних технологій в Україні та світі крізь призму
наукових і науково-технічних шкіл, ролі особистості в науці, еволюції фундаментальних ідей та теорій
природознавства і техніки, впливу фізики на сучасний технологічний світ, розвитку освіти в Україні та
світі, методології викладання фізико-математичних
наук, ролі КПІ в розвитку науки та технічної освіти
України. Такий тематичний спектр дозволяє сфор-
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мувати науковий світогляд молодої людини та посилити її інтерес до вивчення фахових дисциплін. У
виступі «Назад до майбутнього. Особливі музеї» директор Державного політехнічного музею при НТУУ
«КПІ» Н. В. Писаревська зазначила, що природничі
та науково-технічні музеї за світовим рейтингом є
найбільш відвідуваними і можуть стати потужним
інструментом розвитку країни. Головний технолог
ТОВ «Пролог Семікор» О. В. Алєксєєнко розповів,
що компанія є лідером з виробництва полірованих
кремнієвих пластин в Україні та запустила лінію
складання сонячних модулів. Професор Каліфорнійського університету (США) П. І. Сердюков зробив ґрунтовний аналіз перспектив та недоліків дистанційної освіти.
15 квітня 2016 р. відбулася XХI Всеукраїнська конференція молодих учених-істориків науки,
техніки і освіти та спеціалістів на тему «Модернізація науково-технологічної політики України»,
організована Українським товариством істориків
науки, ІДТПІН ім. Г. М. Доброва НАН України, Радою молодих учених при МОН України, Центром
досліджень з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна Державного економіко-технологічного університету транспорту, Центром пам’яткознавства
НАН України та Українським товариством охорони
пам’яток історії та культури, Комунальним підприємством «Водно-інформаційний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Інститутом біохімії
ім. О. В. Палладіна НАН України та Меморіальним
музеєм О. В. Палладіна.
Тематика конференції охоплювала такі питання: історичний досвід використання потенціалу
фундаментальної науки України для модернізації
науково-технологічної політики України; дослідження в галузі природничих та технічних наук в
НАН України як науковий супровід технологічних
галузей; суспільна мотивація інтелектуальної праці;
історія популяризації науки; роль науки та інновацій у попередженні техногенних катастроф; розвиток ракетно-космічної галузі України; створення
інтелектуальних технологій захисту інформаційного простору України; інституалізація вітчизняної
науки; методологія історії науки і техніки; історія
науки і техніки як складова історії культури; історична біографістика вчених та організаторів науки.
На урочистому відкритті конференції виступили докт. іст. наук, провідний науковий співробітник
відділу історії науки і техніки ІДТПІН ім. Г. М. Доброва НАН України А. С. Литвинко; докт. біол. наук,
професор, голова Центру досліджень з історії науки
і техніки ім. О.П. Бородіна Державного економіко-

технологічного університету транспорту О. Я. Пилипчук; провідний науковий співробітник Центру
пам’яткознавства, канд. техн. наук В. О .Константинов, провідний науковий співробітник Інституту
фізики НАН України, віце-президент Українського
фізичного товариства, докт. фіз.-мат. наук, професор В. А. Шендеровський, заступник директора
Водно-інформаційного центру О. Л. Береговий.
Значне зацікавлення аудиторії викликали
пленарні доповіді: «Пріоритети питомого фінансування наукових досліджень та розробок в Україні в
дисциплінарному аспекті» (зав. міжгалузевої лабораторії ІДТПІН ім. Г. М. Доброва, канд. екон. наук
І. О. Булкін); «Інформаційна робота з відвідувачами Київського музею води» (заступник директора
Комунального підприємства «Водно-інформаційний центр» О. Л. Береговий); «Актуальні форми представлення історико-наукового матеріалу:
виставка «Трагічні скрижалі української науки»
(провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, докт. фіз.-мат. наук, професор
В. А. Шендеровський).
Серед ґрунтовних виступів на секційних засіданнях відзначимо доповіді «Становлення та
розвиток досліджень геокосмосу в Харківському
політехнічному інституті: джерельна база вивчення
проблеми» Н. О. Кузьменко (Харківський політехнічний інститут), «Професор Г. Г. де Метц – перший
завідувач кафедри фізики КПІ (до 35-річчя кафедри загальної та теоретичної фізики)» Л. П. Пономаренко (НТУУ «КПІ»), «Рада молодих учених
в Інституті кібернетики АН УРСР у 1980-х роках»
С. О. Жабіна (ІДТПІН ім. Г. М. Доброва НАН України), «Дослідницька та організаційна діяльність Володимира Олександровича Соковича (1874–1953),
як одного із основоположників вітчизняної наукової школи з експлуатації залізниць» О. Р. Фесовця
(ПАТ «Українська залізниця»), «Льотчик-випробувач, авіаконструктор Олексій Граціанський (віхи
біографії)» В. В. Татарчука (Державний політехнічний музей), «Папір як ключ до вивчення гербарних
колекцій XVIII–XIX ст.» Н. М. Шиян (Інститут
ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України), «Наукова діяльність професора Д. О. Родзаєвського у
контексті розвитку фармацевтичної науки в харківському університеті» А. О. Якуби (Національний
фармацевтичний університет, м. Харків).
Традицією симпозіуму є проведення фахової
екскурсії для його учасників. Цього року відбулася
екскурсія до Музею води. Такі заходи стимулюють
залучення молоді до науки, формування у неї навичок дослідницької роботи й наукового світогляду,
патріотизму.
А. С. Литвинко, докт. іст.наук,
провідний науковий співробітник
ДУ «Інститут досліджень наукового-технічного
потенціалу та історії науки
ім. Г. М. Доброва НАН України»
Л. П. Пономаренко, канд. фіз.-мат. наук, доцент
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»
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Х Всеукраїнський фестиваль науки
Київ, 19–20 травня 2016 р.
19 травня 2016 р. в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (м. Київ, вул.
К. Малевича (Боженка), 11) було проведено урочисте відкриття X Всеукраїнського фестивалю науки.
Організаторами фестивалю виступили: Національна
академія наук України; Міністерство освіти і науки
України; Міністерство молоді та спорту України,
Національний центр «Мала академія наук України»; Національна академія медичних наук України;
Національна академія педагогічних наук України;
Національна академія аграрних наук України; Національна академія правових наук України; Національна академія мистецтв України; Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка; Національний технічний університет України «КПІ»,
«Фонд «Відкрита політика». Головними партнерами
в організації Фестивалю були Посольство Французької Республіки в Україні, Французький інститут
в Україні та Французький культурний центр.
Сучасна концепція фестивалю походить з Великої Британії. Під час його проведення відбувається велика кількість заходів по всій Україні. Це дні
відкритих дверей в академічних установах і вищих
навчальних закладах, виступи провідних учених з
популярними лекціями, екскурсії до лабораторій
та музеїв, круглі столи, виставки, презентації інноваційних розробок, демонстрації науково-популярних фільмів, інтерактивні шоу, наукові пікніки,
науковий театр тощо. Зміст цих заходів охоплює всі
дисципліни: від соціальних і гуманітарних наук до
природознавства та технічних наук.
Першим заходом у програмі X Всеукраїнського фестивалю науки була прес-конференція, яку
проводили віце-президент НАН України, академік
А. Г. Наумовець, президент МАН, академік НАН
України О. С. Довгий, аташе з питань наукового
та університетського співробітництва посольства
Франції в Україні Ріголє Сільван, директор спеціалізованої школи із поглибленим вивченням
французької мови № 49 міста Києва А. О. Сулейманова та вчений секретар Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України канд. техн.
наук, старший наук. співробітник І. М. Клочков.
На урочистому відкритті X Всеукраїнського
фестивалю науки першу привітальну промову науці
проголосив віце-президент та академік НАН України А. Г. Наумовець, зачитавши слова привітання
президента НАН України, академіка Б. Є. Патона. Сьогодні українська наукова спільнота б’є
на сполох, намагаючись привернути увагу суспільства і насамперед влади до потреб науки, оскільки
прогрес суспільства і задоволення потреб окремих
людей неможливі без знань та інтелекту. Стан розвитку науки в країні визначає її інтелектуальний

потенціал та глобальну конкурентоспроможність, а
відтак є запорукою її процвітання.
Відкривали фестиваль також заступник
міністра освіти і науки України, докт. фіз.-мат.
наук М. В. Стріха, віце-президент НАПН України
А. М. Гуржій, директор Державного фонду фундаментальних досліджень України, науковий керівник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН
України, академік НАН України Б. В. Гриньов та
Надзвичайний та Повноважний Посол Французької Республіки в Україні пані Ізабель Дюмон.
Радник генерального директора Європейської
організації з ядерних досліджень (CERN) Крістоф
Шеффер та докт. біол. наук, провідний науковий
співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Т. А. Сергєєва (замість лауреата золотої медалі В. І. Вернадського 2015 року
академіка НАН України Г. В. Єльскої) прочитали
лекції.
Доповідь «Розсекречення космічного коду»
Крістофа Шеффера була присвячена науковій інфраструктурі CERN та Бозону Гіггса, який було теоретично постульовано Пітером Гіггсом у 1964 році
та експериментально виявлено на Великому андронному колайдері 4 липня 2012 року. Пітер Гіггс
та Франсуа Енглер отримали Нобелівську премію
з фізики 2013 року за теоретичне виявлення механізму, який допомагає нам зрозуміти походження
маси субатомних частинок.
Лекція Т. А. Сергєєвої «Біосенсори – з’єднання
живого з неживим» була цікава своїм історичним
екскурсом від виникнення біосенсорики до її сучасного стану і проблематики в наукових установах
Україні та світу.
Наступними централізованими заходами організаторів X Всеукраїнського фестивалю науки
були презентація інноваційних розробок установ
НАН України, готових для впровадження у виробництво, а також презентація робіт молодих дослідників з Малої академії наук та учнів середніх навчальних класів міста Києва. Серед представлених
на виставці розробок наукових установ НАН України слід виділити такі: скануючий поляриметр для
дослідження аерозолів в атмосфері Землі (Головна
астрономічна обсерваторія), гемосорбент (Інститут сорбції та проблем ендоекології), портативний
електрокардіограф (Інститут кібернетики імені
В. М. Глушкова), нові сорти пшениці та фундука
(Інститут фізіології рослин і генетики), безполуменевий пальник і вогнестійка речовина «Фенікс»
(Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського), фотоелектричний модуль для вироблення
теплової та електричної енергії (Інститут відновлюваної енергетики та Інститут електрозварювання).

С. О. Жабін, канд. істор. наук, учений секретар
ДУ «Інститут досліджень наукового-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»
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До 30-річчя аварії на Чорнобильській атомній електростанції
Указом Президента України Петра Порошенка 2016 рік об’явлено Роком вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. У зв’язку з
цим розроблено урядовий план заходів різного характеру. Одним з таких масштабних заходів, присвячених
30-річчю аварії на ЧАЕС, став Міжнародний форум
«Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу», який
відбувся 21–23 квітня 2016 року на базі Національного технічного університету України «КПІ».
Форум було ініційовано адміністрацією ЧАЕС
та науковою спільнотою України для більш активного залучення світового співтовариства до вирішення проблем, пов’язаних із ліквідацією наслідків аварії ЧАЕС, зокрема для обговорення нового
етапу міжнародного співробітництва щодо остаточного перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно
безпечну систему.
Проект програми Форуму було затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України. До
Програмного комітету Форуму, головою якого був
президент НАН України, академік Б. Є. Патон,
увійшли відомі учені, спеціалісти, політики та
громадські діячі України. Участь у Форумі взяли
відомі політики, видатні вчені, найкращі експерти з ядерної енергетики, екології, радіобіології та
радіаційної медицини з України та 34 країн світу.
Загалом у роботі Форуму взяли участь 156 іноземних учасників.
Серед учасників Форуму від України було
11 міністерств і відомств, наукові установи і
університети, ліквідатори аварії на ЧАЕС, Між-

народна організація «Союз Чорнобиль» та інші
громадські об’єднання чорнобильців, Асоціація
«Український ядерний Форум» та інші. Загалом
були присутні 36 організацій і об’єднань, що
представляли Україну.
Окрім українських ЗМІ роботу Форуму висвітлювали міжнародні ЗМІ з 8 країн світу. Студентський прес-центр вів пряму трансляцію Форуму на
весь світ через мережу You Tube.
Форум працював у форматі тематичних пленарних засідань, на яких розглядалися такі питання:
1. Стан зруйнованого реактора, процесів, що
відбуваються в зоні відчуження, їх прогнозних параметрів; фізико-технологічні недосконалості діючих реакторів; недосконалості підготовки персоналу і населення; психологічна непідготовленість
населення до ядерних катаклізмів, стан міжнародного моніторингу безпеки ядерних об’єктів.
2. Міжнародні вимоги до конструктивної міцності ядерних об’єктів.
3. Міжнародні стандарти роботи служб надзвичайного реагування на ядерні катаклізми.
4. Взаємодія міжнародних організацій різних
рівнів у випадку ядерних катаклізмів.
5. Взаємодія органів охорони здоров’я із регіональними, національними та місцевими органами
влади у запобіганні людським втратам та наданні
медичної допомоги.
6. Освіта заради ядерної безпеки світу.
Доповіді учасників Форуму були цікавими як
джерела не тільки науково-практичної інформації,
а й їх власного неоціненного досвіду.

Академіку НАН України К.М. Ситнику – 90
3 червня 2016 р. виповнилося 90 років від дня
народження відомого українського фітобіолога, організатора науки та громадського діяча, академіка
НАН України Костянтина Меркурійовича Ситника. Народився він у 1926 р. на хуторі Шишків, поблизу Луганська, в родині коваля. В 1949 р. закінчив
природничий факультет Луганського педагогічного
інституту за спеціальністю хімія та природознавство. З 1950 р. К.М. Ситник працює в Національній
академії наук України. В 1955 р. він здобув учений
ступінь кандидата біологічних наук, в 1966 р. – став
доктором. В 1960–1979 рр. К.М. Ситник – завідувач відділу фізіології рослин Інституту ботаніки АН
УРСР, 1970–2003 рр. – його директор, з 2003 – почесний директор. В 1966–1970 рр. – головний учений секретар Президії АН УРСР, 1972–1974 рр. –
академік-секретар Відділення загальної біології АН
УРСР, 1974–1988 рр. –віце-президент АН УРСР.
Під безпосереднім керівництвом та особистій
участі К.М. Ситника в 70-ті роки ХХ ст. були започатковані дослідження з біо- та хемосистематики
рослин, закладено основи для подальшого розISSN 0374-3896 Наука та наукознавство, 2015, № 2
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витку генетичної та клітинної інженерії рослин в
Україні. Будучи послідовником вчення М.Г. Холодного зробив вагомий внесок в розробку його вчення про фітогормони. Розпочав дослідження фітогормональної регуляції процесів життєдіяльності
кореня, листка та стебла. Разом з колегами К.М.
Ситник стояв біля витоків народження в Україні
нової галузі біології – інженерної ботаніки. Відкриття двобатьківського успадкування плазмогенів
стало одним з найвидатніших досягнень вітчизняної науки, що відкрило перспективи створення генетично нових організмів.
Наукова діяльність К.М. Ситника багато років
була пов'язана з космічною біологією. Завдячуючи
йому в Академії наук було організовано комплексні
дослідження впливу факторів космічного польоту
на ріст, розвиток та життєдіяльність прокаріотичних та еукаріотичних організмів.
Продовжуючи традиції Д.К. Зерова, А.М. Окснера, М.І. Котова, М.В. Клокова, він разом із колегами вперше організував проведення комплексного дослідження роду Achillea, яке дало можливість
глибше розкрити закономірності видової диференціації, показати складність філогенетичних зв'язків
між таксонами на різних рівнях організації.

Питання екології, охорони природи, формування екологічної культури завжди займали чільне місце в науковій діяльності К.М. Ситника. Під
його безпосереднім керівництвом було підготовлено колективну монографію «Охорона найважливіших об’єктів України, Білорусії і Молдавії»
(1980). Багато років він очолював Національний
комітет України з програми ЮНЕСКО «Людина і
біосфера».
К.М. Ситник – автор близько 1000 наукових,
науково-популярних і публіцистичних робіт, підготував 20 докторів та 30 кандидатів наук, лауреат
Державної премії СРСР (1984) і УРСР (1979).
Він – президент Українського ботанічного товариства (1972–2011), головний редактор «Українського ботанічного журналу» (1970–2005), голова
Комісії по вивченню спадщини академіка В.І. Вернадського (з 1987), народний депутат Верховної
Ради України ІІІ та IV скликань (1998–2006).
К.М. Ситник стояв біля витоків створення Інституту досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України і в
подальшому брав активну участь в конференціях
і симпозіумах, які проводив Інститут, який бажає
всього найкращого нашому ювіляру.

К.Б. Яцимирський
(100 років від дня народження)

Яцимирський Костянтин Борисович – відомий український хімік, академік АН УРСР (1964).
Народився 4 квітня 1916 р. у с. Пологи (тепер Вінницька обл.) в родині вчителя. У 1931 р. закінчив
семирічну школу в м. Черкаси, навчався у Черкаському та Чугуєво-Бабчанському лісових технікумах,
працював у Малинівському лісництві під Чугуєвом,
займався гірським лісоводством в Узбекистані. У
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1936 р. К.Б. Яцимирський вступив до хімічного
факультету Середньоазіатського університету в
Ташкенті, який закінчив у липні 1941 р. з відзнакою. Якість його дипломної роботи була настільки
високою, що 8 серпня 1941 р. Вчена рада Середньоазіатського університету прийняла її як кандидатську дисертацію під назвою «Апротонна кислотно-основна взаємодія в оцтовому ангідриді», і
29 вересня 1941 р. йому присуджено ступінь кандидата хімічних наук. З листопада 1941 – він курсант
Військової академії хімічної захисту, з червня 1942
р. по грудень 1945 – викладач хімії та військовохімічної справи Подільського піхотного училища.
В 1945–1961 рр. наукова та педагогічна діяльність
К.Б. Яцимирського пов’язана з Іванівським хімікотехнологічним інститутом, де він пройшов шлях
від асистента до заступника директора і захистив
1948 р. докторську дисертацію на тему «Термохімія
комплексних сполук». У 1961 р. К.Б. Яцимирського
обрано членом-кореспондентом АН УРСР, а через
рік він переїхав до Києва. У 1961–1969 рр. – завідувач відділу хімії комплексних сполук Інституту
загальної та неорганічної хімії АН України, 1970–
1982 рр. – директор, 1983–1987 – завідувач відділу,
з 1987 – радник при дирекції Інституту фізичної
хімії НАН України. Також у 1966–1978 – академіксекретар Відділення хімії та хімічної технології АН
України, у 1962–1982 – професор Київського університету. Помер 21 червня 2005 р.
Наукові праці К.Б. Яцимирського стосуються неорганічної, аналітичної, фізичної та біонеорганічної хімії. Розробив і впровадив кінетичні
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методи аналізу мікроконцентрацій багатьох елементів, виконав піонерські дослідження в галузі
термохімії комплексних сполук. Запропонував
новий метод визначення констант стійкості комплексів (1966), дослідив взаємний вплив лігандів
у комплексних сполуках (1969). Виявив нові коливальні реакції макроциклічних комплексів міді
та нікелю (1982). Автор понад 800 наукових праць,
в т. ч. 19 монографій, зокрема фундаментальної
праці «Термохімія комплексних сполук» (1951),
7 підручників. В 1965–1988 – головний редактор

журналу «Теоретична і експериментальна хімія».
Серед учнів Костянтина Борисовича 12 докторів і
52 кандидата наук.
К.Б. Яцимирський – заслужений діяч науки і
техніки України (1991). Лауреат Державної премії
України (1991), премії ім. Л.В. Писаржевського
(1970), почесний член низки іноземних наукових
товариств. Працю К.Б. Яцимирського відзначено
орденом «За заслуги» ІІІ ст. (1997), державними нагородами СРСР.
Ю.І. Мушкало

3 березня 2016 р. – космічний телескоп «Хаббл»
виявив найвіддаленішу з усіх виявлених досі галактик, яка отримала номер GN-z11. Вік галактики
становить 13,4 мільярдів років (вік Всесвіту приблизно 14,5).
8 квітня 2016 р. – після успішного запуску вантажного космічного корабля SpaceX CRS-8 Dragon
компанії SpaceX вперше здійснено повернення і
м'яку посадку першого ступеня ракети-носія Falcon
9 на плаваючу морську платформу в Атлантичному
океані. Згодом подібні повернення після запусків
здійснено ще двічі: 6 та 28 травня 2016 р. Нагадаємо, що 22 грудня 2015 р. Falcon 9, яка вивела на
орбіту 11 супутників, успішно здійснила посадку
на спеціальний майданчик на мисі Канаверал. Це
був перший в історії космонавтики запуск ракетиносія, яка вивела на орбіту корисне навантаження
та здійснила м'яку посадку на землю.
25 травня 2016 р. – грецький археолог
К. Сісмандіс повідомив про знахідку біля м. Стагіри могили Арістотеля (384–322 до н. е.) – одного з найвидатніших давньогрецьких філософів.
Вперше могилу знайшли ще в 1996 р., але факт
того, що вона належить саме Арістотелю доведено
тільки зараз.
2 червня 2016 р. – за допомогою космічного
телескопа «Хаббл» з'ясовано, що Всесвіт розширюється на 5–9 % швидше, ніж вважалось раніше.

8 червня 2016 р. – Міжнародний союз фундаментальної та прикладної хімії (IUPAC) запропонував назви та символи нових хімічних елементів:
113-й ніхон (Nh), 115-й московій (Mc), 117-й теннессін (Ts) і 118-й оганессон (Og) відповідно на честь
Японії, Москви, Теннессі та фізика Юрія Оганесяна.
2016 – 50 років виходу фундаментальної монографії Г.М. Доброва «Наука о науке. Введение в общее науковедение», яка започаткувала наукознавство як науковий напрям в Україні («Наукова думка»,
1966; в 1970 вийшло її друге видання, 1989 – третє).
У книзі розповідається про становлення, методи і
перші конкретні результати нового напряму досліджень. Як змінюються темпи розвитку науки? Чи
існує межа науково-технічного прогресу? Скільки
на землі вчених і яка продуктивність їх праці? Які
перспективи використання математичних методів,
ідей і технічних засобів кібернетики для більш точного пізнання шляхів розвитку науки? Ці та багато
інших питань розглянуто в книзі. У ній широко використано матеріали вітчизняної і світової науковотехнічної літератури, дані ЮНЕСКО, звіти міжнародних конгресів з історії науки, а також результати,
отримані під керівництвом Г.М. Доброва у Відділі
машинних методів переробки історико-наукової
інформації Сектора історії техніки і природознавства АН УРСР. Книгу Г.М. Доброва перевидано в
17 країнах світу.

Посадка ракети-носія Falcon 9 після успішного запуску
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Програмно-цільове управління потребує відродження
Рецензія на монографію Ю. Ф. Шкворця «Програмно-цільове управління формуванням та
реалізацією державних пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку (методологія,
методи та інституційні механізми)». – К. : ПП «Сердюк В. Л.», 2016. – 804 с.

Щойно опублікована монографія
Ю. Ф. Шкворця присвячена надзвичайно актуальній темі, оскільки цілеспрямована державна
політика щодо переведення економіки України
на інноваційну модель розвитку не може відбутися без відродження і практичного застосування програмно-цільових методів управління, які
в Україні майже забуті. Внаслідок цього цілеспрямована державна науково-технологічна та
інноваційна політика в останнє десятиліття в
Україні фактично не проводиться.
Автором здійснено критичний аналіз
вітчизняного та зарубіжного досвіду застосування програмно-цільового підходу та науково-технологічного прогнозування. Для
цього автором опрацьовано величезний обсяг літературних першоджерел з названих та
суміжних проблем, що само по собі викликає
повагу зважаючи як на масштаби зробленої
роботи, так і на її практичну корисність для
студентів та аспірантів, а також для працівників апарату управління органів державної
влади, рівень інноваційної культури яких, на
превеликий жаль, залишається дуже низьким.
Книга написана не стороннім спостерігачем, а безпосереднім учасником теоретичних
і практичних розробок проблемних питань,
що виникали при вдалих та невдалих спробах запровадження в Україні сучасних методів управління науково-технологічним та
інноваційним розвитком, реалізації політики
пріоритетів у цій сфері, зокрема прогнозування і відбору пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки та інноваційної діяльності,
програмно-цільового управління їх реалізацією, а також інституційного та організаційного забезпечення вказаних процесів.
Зокрема, у теоретико-методологічній
царині заслуговують на увагу систематизація
принципів програмно-цільового управління
та теоретичне обґрунтування основних з них,
всебічне дослідження впливу програмноцільового методу на істотні зміни самого характеру управління, посилення взаємозв’язку
і взаємозалежності управлінських функцій та
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розподілу ресурсів внаслідок централізації на
більш високому рівні, ніж при традиційних
методах планування і управління, у поєднанні з господарською самостійністю та ініціативою виконавців програмних завдань.
На мою думку, організаторам науки стануть у нагоді представлені в монографії теоретичні засади координації науково-дослідницьких робіт, якими визначено її місце і роль
у механізмі управління, сформульовано її сутність, систематизовано і класифіковано види
і форми координаційної діяльності, обґрунтовано, що при формуванні і реалізації державних цільових науково-технічних програм
та інноваційних програм значення функції
координації повинно помітно підвищитися.
Автор уточнює і конкретизує зміст дефініцій:
«інститут», «інституція», «трансакційні витрати» в їх застосуванні до інноваційної економіки, обґрунтовує введення в науковий обіг
категорії «інституційні конфігурації». Автором показано, що розроблення принципово
нових, не рутинних технологій сприяє трансформації форми організації від ієрархії до команди з матричною структурою, яка повинна
стати основою для управління формуванням і
реалізацією національних проектів і цільових
програм державного рівня.
Не можна не погодитись і з констатацією автора, що і на державному рівні, і в
дослідженнях практики реалізації програм
в Україні «… незрівнянно менше уваги приділялось (і приділяється ще й досі) питанням управління реалізацією програм. При
цьому часто ігнорується положення, що
програма – це об’єкт управління, а не просто план». Проблема управління державними програмами постала в Україні надзвичайно гостро – їх керівники практично не
мають ніяких важелів впливу на співвиконавців, не в змозі здійснити маневр ресурсами і т. п., не кажучи вже про те, що вони
ніколи не знають, яка частка передбаченого
в програмі фінансування надійде до виконавців і коли це відбудеться.
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Автор здебільшого делікатно уникає
звинувачень на адресу виконавчої влади, органам якої ми завдячуємо ігноруванням багатьох загальноприйнятих у світовій практиці принципів програмно-цільового підходу.
Можливо, саме тому він говорить тільки про
надто велику кількість державних науковотехнічних програм як про основний недолік
вітчизняної практики. Можна нагадати, що в
тих самих Сполучених Штатах виконуються
їх сотні, але тільки в Україні вважається нормальним (і навіть обумовлено відповідним
законом), що затверджену урядом програму
Мінфін може взагалі не фінансувати або фінансувати лише на кілька відсотків передбаченої при затвердженні суми. Так само «за
кадром» залишається той факт, що в Україні
волею Мінфіну фактично ліквідовано передбачену законом і в основному відпрацьовану
на практиці систему конкурсного формування державних науково-технічних програм з
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки – з 2004 року після затвердження пріоритетів такі конкурси вже не оголошуються.

Натомість всі без винятку наукові роботи,
що отримують фінансування з державного
бюджету, вважаються пріоритетними, так
само як і спонтанно виниклі програми, що
перетворює політику пріоритетів на бюрократичну імітацію корисної діяльності. Напевно, з тих самих «делікатних» міркувань
автор лише побіжно торкається досвіду і
сумної долі Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку.
Але незважаючи на ці зауваження і на те,
що книга не позбавлена деяких інших спірних моментів, проведені автором теоретикометодологічні і аналітичні дослідження, які
дозволили йому обґрунтувати низку методичних і практичних рекомендацій, є корисними
і заслуговують на увагу. Ряд слушних практичних пропозицій чекають свого втілення, зокрема пропозиції щодо необхідності
формування і реалізації Державної програми
прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку під керівництвом спеціального органу управління.
О. С. Попович, докт. екон. наук,
головний науковий співробітник
ДУ «Інститут досліджень наукового-технічного
потенціалу та історії науки
ім. Г. М. Доброва НАН України»,
заслужений діяч науки і техніки України
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ABSTRACTS
О. А. Mekh
Institutional Factor in Science and Technology Sphere:
Implication and Prospects in the Context of Global Change
Results of a study on the essential meaning of formal and informal institutes and their role in fostering the
environment for the development of science and technology sphere (STS) in Ukraine are contained. Effects of the
global science and technology factor for operation of formal and informal institutes in STS, potential transformations
and future prospects of formal and informal institutes are analyzed. A review of the social evolution of formal and
informal institutions is made; it is proved that STS sphere is conditional on institutional and organizational grounds
laid by formal and informal institutes; functions of formal institutes associated with operation of STS sphere in
Ukraine and beyond are analyzed; essential limitations and problems of formal institutes operating in STS sphere in
Ukraine are outlined; advantages of informal institutes and types of their effects for STS sphere are shown; the social
network as a peculiar type of informal institutes in STS sphere is characterized, with detailed reference to its positive
(extended opportunities for researchers) and negative effects for STS sphere.
Keywords: science and technology sphere, formal institutes, informal institutes, information and communication
technologies, network, service, informationalism, postindustrial society.
S. G. Boublyk
Scientific Approach to Analysis of Legal Acts in Science and Technology Field
Theoretical and methodological framework for consistency analysis of legal acts in science and technology field
with use of statistical methods, quantitative linguistics and legal technique is elaborated. Comparative analysis of the
texts of legal acts on science and technology field for 17 countries representing all the types of legal systems is made.
Apart from producing a set of analytical characteristics of legislative texts (a-index, and a-index variation coefficient,
stylistic and thematic homogeneity), the analysis gives the evidence to compatibility of the selected methodological
tools. Also, the results of the study are a classification of the features of thematic diversity, assessment of their impact
on the consistency of a legislative text and a methodological guideline for scientific analysis of legal acts in science
and technology field.
Keywords: public policy in S&T, legal act, structural unit of a legislative text, stylistic and thematic homogeneity
of a text, a-index.
О. S. Popovych, О. P. Kostrytsya
R&D Personnel in Ukraine, Russia and Belarus:
Evolution of Age Structure
Comparative analysis of age restructuring for R&D personnel from Ukraine, Russia and Belarus is made, which
confirms the existence of common problems for three countries such as fleeing from R&D of a large part of competent
researches aged 40–49, as well as distinctions in the effectiveness of policy pursued by the government and R&D
administration agencies with respect to R&D personnel, resulting in the varying impact on the influx of the youth
in R&D in these countries. It is shown that the age structure of R&D personnel cannot be considered as a barrier
for rapid development of R&D system in either of the countries in question, and the age structure has preserved its
viability in terms of researchers reproduction and the large share of researchers in the productive age.
Keywords: age structure of R&D personnel, doctors of sciences, candidates of sciences, researchers, age group.
I. O. Bulkin
Peculiarities of the Age Structure of R&D Personnel in the NAS of Ukraine
as the Leading Component in the National R&D System
The age structure of researches from the National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine in comparison
with their average age structure across the Ukrainian R&D system and in the leading Ukrainian administrative
departments performing R&D is analyzed. The analysis covers the period of 2006–2014. It is shown that the NAS of
Ukraine, although being a stable segment of the national R&D system, has the regressive R&D profile of researchers,
which features the increasing share of researchers in older age groups. The principal reasons for the regressive age
profile of researchers in the NAS of Ukraine are analytically substantiated: operative specifics of the NAS of Ukraine
as the network of research organizations and “the club of academic elite”, ineffective mechanism for rejuvenation of
research staff; the preserved motivation to R&D work with the older generation of researchers (working pensioners)
along with its total loss with researchers of young age groups.
Keywords: age structure, department profile, researchers, R&D system, National Academy of Sciences of
Ukraine, aging, labour motivation.
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ABSTRACTS

S. O. Zhabin, O. P. Kazmina, O. S. Vashulenko, O. S. Sosnov
Analysis of Data from Sociological Study of Young Researchers from
the NAS of Ukraine in 2015
The article contains analysis of the on-line sociological study of young researchers from the National Academy
of Sciences (NAS) of Ukraine, conducted in 2015. Extended data are given on the characteristics of the surveyed
sample: respondents’ distribution by division of the NAS of Ukraine and by position. The analyzed data cover young
researchers’ responses regarding patenting, publication activity, participation in international scientific cooperation,
academic mobility, availability of technical facilities, equipment and materials at a job place, satisfaction with monthly
salary, the satisfaction with their research work and intentions regarding future research carrier as whole and in
the Ukrainian NAS in particular. The analysis leads to the following conclusions: social and economic condition
of young researchers from the NAS of Ukraine cannot be referred to as good, which is also the case of international
cooperation; this bad social and economic condition of young researchers does not seem to discourage them from being
engaged in R&D, but it declines their productivity, pushes them to change the job in subsequent years, and radicalize
their visions of reforms in the national R&D system as a whole and the NAS of Ukraine in particular, given their poor
knowledge of the national legal acts related to R&D.
Keywords: young researchers, National Academy of Sciences of Ukraine, young researchers’ councils,
questioning, respondent.
N. P. Baranovskaya, Miyagoshi Yukiko
Chernobyl Experience of Kiev for the Nuclear Power
Plant in Fukushima
The situation that occurred in Kiev just after the accident at the fourth energy unit of the Chernobyl Nuclear
Power Plant on April 1986 is shown by documents newly extracted from archives. Contrary to the official assurances
that the city of Kiev was safe of radioactive emissions from the ruined reactor, the situation in the city was tense. The
authorities were taking measures to control water, air, foods, soils, plants, buildings, transport vehicles, to decrease
the potential implications of radioactive emission for the health of population, especially children’s. However, in
difficult political conditions of that time, actions of the authorities incited the populations’ distrust and complaint.
Kiev was not included in the nomenclature of the territories, affected by the accident. The independent policy aimed
to minimize the accident consequences could not be pursued until the year of 1991. However, the problems related
with fighting the consequences of Chernobyl accident could not be dealt with effectively due to the social and economic
crisis that followed.
The accident at the Nuclear Power Plant Fukushima-1 that happened on March 11, 2011, grew into a
technogenous catastrophe and turned into calamity for all the residents of the neighboring territories. Like in the
USSR, its consequences were silenced, with the delayed evaluation of people to the areas not always suitable for the
purpose; the evacuated ones had to wait long to receive sufficient aid from the Tokyo Energy Company (the proprietor
of the plant) or the government. A great problem for both Fukushima and Kiev has still been fighting the consequences
of radioactive pollution for the health of population, especially children. The assessment of the consequences remains
controversial after thirty years of the Chernobyl accident, although medical statistics in Ukraine on the whole and
Kiev in particular evidence on extremely negative tendencies.
Keywords: Chernobyl Nuclear Power Plant, accident, Kiev, Fukushima, Kiev City Council, Ecology, Medicine,
the evacuated ones.
Yu. А. Khramov, G. G. Kostyuk, Yu. I. Mushkalo
Pioneers of Rocket and Space Science and Technology
This article organically continues the publication of one of the authors entitled «Early Phase of the Rocket and
Space Science and Technology» coming out in No 4, 2015 of this journal, which was the first account of the kind in
the Ukrainian historiography, devoted to the formation phase in the global spacecraft industry (1926–1944) and its
prehistory (13 century – early 20 century), that is, its ideological dimension. This article contains brief biographies of
the scientists and engineers referred to in the above mentioned publication, with some additions, and a large number
of new ones. Previous facts are up-dated, a large number of new facts, not disclosed until recently, are introduced
in scientific circulation. Accounts of scientists and engineers of Ukrainian origin are given. Most of the biographic
accounts are illustrated by portraits or have literary references, with use of abbreviations common in encyclopedic
publications.
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Вимоги до оформлення статей
Міжнародний науковий журнал «Наука та наукознавство» приймає для публікації статті,
які за змістом відповідають його профілю та спрямованості, сучасному науковому рівню.
Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають рецензуванню, яке здійснюють члени
редколегії та фахівці відповідної галузі.
Тематика журналу
Основною метою журналу є систематичне дослідження досвіду, тенденцій та перспектив
розвитку науки в Україні та світі за напрямами: історія розвитку науки та наукових шкіл, стан
і тенденції розвитку науково-технологічного потенціалу, інфраструктура науки, наукометрія,
вебометрія, науково-технологічна та інноваційна політика, міжнародне наукове співробітництво, наука та освіти та ін.
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