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КАДРОВО-НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 1980-Х РР.
Human Resources and Scientific Potential 

of the Academy of Science of Ukraine in the 1980s

У статті досліджується кадрова політика в системі Академії наук Ук-
раїни у 1980-х рр. та кадрово-науковий потенціал на прикладі інститутів
фізико-математичного й природничого спрямування.
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The article considers scientific capability and human resources policy of the
Academy of Sciences of Ukraine in the 1980s on the example of the institutes of
physical, mathematical and natural sciences.

It should be emphasized that achievements in the academic staff training fa-
cilitated the renewal of scientific potential. Special attention was paid to encour-
age scientific directions that would accelerate scientific and technological
progress. The requirements for the activity of special academic councils and train-
ing of postgraduate and doctoral students were strengthened. New competence
requirements for the academic staff of the Academy of Sciences of the USSR were
introduced.

It is specially noted that the intention of the remuneration system was to cre-
ate the prerequisites for the professional advancement of academic staff. Scien-
tific personnel salary depended on individual contribution to scientific and tech-
nological progress.

The paper provides a valuable information on a reorientation of academic staff
in the 1980s. At the beginning of 1980s academic community understood of the
need for reforming academic institutions of natural sciences and humanities. In
the 1970s and especially in the 1980s the development of engineering and fun-
damental sciences was accelerated. The author comes to the conclusion that pri-
ority development of technical sciences in Ukraine has been allowed to reach the
world level of scientific and technological progress. This process was ensured pri-
marily by an activity of special academic councils for the defence of the candi-
date and doctoral dissertations.

Keywords: Academy of Sciences of Ukraine, postgraduate studies, academic
council, doctorate, candidate for a degree, institute, human resources, scientific
capability.

У першій половині 1980-х рр. зростали темпи підвищення рівня квалі-
фікації наукових працівників. Щорічно в системі Академії наук тоді готува-
ли 80–90 докторів та 530–550 кандидатів наук (Архів президії НАН Украї-
ни. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 7. Арк. 3). В цих умовах Президія Академії наук УРСР
(АН УРСР) у середині 1982 р. проаналізувала тенденції та динаміку розвит-
ку кадрового потенціалу за минуле десятиріччя й визначила основні стра-
тегічні напрями кадрової роботи на майбутнє в умовах стабілізації кількіс-
ного складу наукових працівників в академічних установах. Певні досягнен-
ня в підготовці наукових кадрів дали змогу цілеспрямовано оновлювати на-
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уковий потенціал. Особливу увагу було приділено забезпеченню наукових
напрямів, які прискорювали науково-технічний прогрес. Науковий пошук на
таких напрямах вели 42% здобувачів докторських ступенів та біля 50% —
кандидатських (Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 6. Арк. 4). Під-
вищувалися вимоги до роботи спеціалізованих академічних рад та посилю-
вався контроль за роботою аспірантів, внаслідок чого кількість аспірантів,
які своєчасно подавали дисертації до захисту, підвищилася до 37% (Архів
президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 6. Арк. 4).

З 1986 р. в системі АН СРСР та республіканських академіях ввели но-
ві кваліфікаційні характеристики наукових працівників. Замість наявних двох
посад науковців інститутів — старшого і молодшого співробітників — для
вдосконалення розстановки науковців з урахуванням їхньої роботи та
більшої диференціації посадових окладів було встановлено п’ять посад: го-
ловного, провідного, старшого, наукового і молодшого наукового співробіт-
ників (Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 4. Спр. 31. Арк. 25). Замість
постійних посадових окладів для кожної категорії встановлювалися «ножи-
ці» до 100 руб. у тогочасних цінах. Причому заробітна плата конкретного
працівника в межах «ножиць» визначалася не наявністю наукового ступе-
ня, а результатами праці. Метою цієї системи оплати праці було створити
передумови для професійного зростання наукових кадрів і диференційова-
ного обліку особистого внеску кожного вченого у прискорення науково-тех-
нічного прогресу. Оклади найбільш кваліфікованих наукових працівників
прирівнювали до посадових окладів керівників наукових підрозділів, що не-
абияк сприяло атмосфері творчості й напруженого пошуку в наукових ко-
лективах.

Але очікуваної віддачі від упорядкування системи оплати праці вчених
в Академії наук не одержали, оскільки вже в 1990–1991 рр. науковці поча-
ли отримувати менше, ніж у середньому працівники всього народного гос-
подарства (Патон, Б. 1993, № 8, с. 11). З’явилися нові труднощі. У зв’язку з
переходом до єдиної тарифної сітки та введенням регресивних коефіцієнтів
порушилися значні й цілком виправдані співвідношення у рівнях оплати вче-
них, на жаль, які не можна відкласти на майбутнє, на період виходу Украї-
ни з економічної кризи.

Науковий потенціал України у 1980-х рр. зазнав принципової переорієн-
тації наукових кадрів. На початку 1980-х рр. побутувала думка про необхід-
ність орієнтації академічної науки на першочерговий розвиток природничих
і гуманітарних галузей знань. Проте в 1970-х та особливо у 1980-х рр. при-
скорився розвиток споріднених з фундаментальним природознавством тех-
нічних наук. Переорієнтація на пріоритетний розвиток технічних наук да-
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ла багатьом науковим напрямам української фундаментальної науки змогу
вийти на передові рубежі науково-технічного прогресу.

Цей процес був тривалим і забезпечувався передусім організацією робо-
ти спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських ди-
сертацій. Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова швидко перетворився на
провідну в СРСР організацію з таких фундаментальних напрямів науки, як
теорія автоматів та дискретних перетворювачів. Інститут став широко відо-
мим дослідженнями з дискретної математики, де було одержано нові резуль-
тати в теорії оптимальних рівнянь. Розробки інституту одержали світове ви-
знання та знайшли досить широке застосування в різних галузях економі-
ки країни. На базі інституту сформувалися наукові школи й висококваліфі-
ковані творчі колективи вчених і спеціалістів. Протягом 1980-х рр. при ін-
ституті функціонувало вісім спеціалізованих вчених рад для захисту канди-
датських і докторських дисертацій, а для координації їх діяльності при ди-
рекції створили спеціальне бюро (Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3.
Спр. 8. Арк. 182). На кожній раді щороку відбувалися захисти 12–15 дисер-
тацій, переважно випускників аспірантури. Географія здобувачів наукових
ступенів була також досить широка: інститути Академії наук УРСР та СРСР,
виші України, Росії, Грузії, НДР тощо (Держархів Київської облі. Ф. 1. Оп. 56.
Спр. 272. Арк. 11).

Мета статті: визначити особливості кадрової політики в системі Акаде-
мії наук України у 1980-х рр. та кадрово-наукового потенціалу того часу на
прикладі інститутів фізико-математичного та природничого спрямування.

Інститут напівпровідників АН УРСР у 1980-х рр. планово готував кад-
ри з фізики напівпровідників, твердотільної електроніки та інших напрямів
через очну, цільову й заочну аспірантуру (Архів президії НАН України. Ф. 1.
Оп. 1. Спр. 4. Арк. 8). Спеціалісти названих галузей працювали не тільки в
академічних, але й у багатьох наукових і виробничих організаціях різних мі-
ністерств та відомств. Міжвідомчі, регіональні риси спеціалізованої вченої
ради при інституті напівпровідників визначалися тим, що інститут коорди-
нував науково-дослідницьку роботу не тільки в академічних установах, але
й в організаціях інших міністерств і відомств через наукову раду «фізика на-
півпровідників». Оскільки члени спеціалізованої вченої ради інституту од-
ночасно входили до складу бюро та секцій наукової ради, це дало змогу ство-
рити у спеціалізованій раді обстановку високої вимогливості до актуальнос-
ті тематики і наукового рівня дисертацій, які виносили на захист (Архів пре-
зидії НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 9). Зростала наукова кваліфіка-
ція працівників інституту. У другій половині 1980-х рр. тут працювали два
академіка, два члени-кореспонденти АН УРСР, 37 докторів наук. Серед про-

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ                                                                 

200



                                                                                                                           ВИПУСК 46

відних спеціалістів інституту було 27 лауреатів Державних премій СРСР та
УРСР, автори зареєстрованого наукового відкриття нового кінетичного
явища у напівпровідниках. Тільки за 1981–1986 рр. на засіданні спеціалізо-
ваної вченої ради розглянули 88 дисертацій. Захистилися 58 працівників ін-
ституту й 30 здобувачів.

Науковій громадськості країни добре відомі здобутки вчених харківсько-
го фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР. У 1980-х рр.
він займав місце головної організації з низки наукових та науково-технічних
проблем, пов’язаних з розвитком та використанням фізики і техніки низь-
ких температур. Спеціалізована вчена рада при інституті була єдиною в рес-
публіці та однією з небагатьох у країні з тематики, пов’язаної з досліджен-
нями при низьких температурах. Тому рада працювала досить інтенсивно.
З 1976 по 1980 рр. з п’яти спеціальностей розглянули 62 дисертації, зокре-
ма провели 51 захист з позитивним рішенням (Архів президії НАН Украї-
ни. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 86). Кваліфікація членів ради була дуже висо-
кою: чотири академіки, п’ять членів-кореспондентів АН УРСР, 14 лауреатів
Ленінської та Державних премій СРСР і УРСР.

На початку 1980-х рр. виникла необхідність розширити профіль деяких
спеціалізованих вчених рад, зокрема при донецькому фізико-технічному ін-
ституті, де розглядали дисертації з фізики твердого тіла, причому не тільки
працівників інституту, але й спеціалістів великого промислового регіону. Ра-
зом з тим завдання цілеспрямовано готувати наукові кадрів високої кваліфі-
кації для перспективних напрямів науки і народного господарства, переду-
сім машинобудування регіону, потребували розширення профілю ради. Вра-
ховуючи, що одним з наукових напрямів цього академічного інституту бу-
ла обробка матеріалів під високим тиском (гідроекструзія), донецький інсти-
тут, фактично, став провідною науковою організацією країни в цій галузі. Знач-
на частина науково-дослідницьких робіт колективу була пов’язана з практич-
ним застосуванням фізики високого тиску й виконували їх фактично на ме-
жі двох спеціальностей: фізики твердого тіла та обробки високим тиском.
Така єдність наукового пошуку збагачувала як фундаментальне так і приклад-
не значення дисертацій. В зв’язку з цим профіль ради було розширено за ра-
хунок нової спеціальності «процеси обробки тиском», що сприяло підготов-
ці спеціалістів.

В інституті ядерних досліджень, що став провідною установою в Украї-
ні з ядерної фізики з введенням в дію прискорювача заряджених часток 
У-240, відбулися подальше розширення й розвиток важливих наукових по-
шуків, (Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 118), що по-
зитивно вплинуло на підготовку кадрів високої кваліфікації. В самому інсти-
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туті у другій половині 1980-х рр. більш, ніж удвічі, зросла кількість штатних
докторів наук, а на спеціалізованій раді розглянули дев’ять докторських і 36
кандидатських дисертацій (Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 19.
Арк. 39). Завдяки цьому Київ став визнаним у країні та за її межами центром
ядерної науки, обладнаним першокласною експериментальною базою, а та-
кож авторитетним колективом теоретиків та експериментаторів найвищої ква-
ліфікації. Інститут підтримував постійні наукові зв’язки з 50 дослідницьки-
ми установами та промисловими підприємствами країни та 10 зарубіжними
науковими центрами, зокрема США, Франції, Великої Британії тощо (Инсти-
тут ядерных исследований. 1985, с. 8).

У зв’язку з інтенсивним розвитком досліджень у створенні нових мате-
ріалів для роботи в екстремальних умовах, що висувалися перед новою тех-
нікою, в досліджуваний період поширилися роботи з матеріалознавства. Ціл-
ком природно, що воно стало одним з основних наукових напрямів інститу-
ту матеріалознавства АН України — провідного наукового закладу з порош-
кової металургії та машинобудівних керамічних матеріалів. Організована при
інституті спеціалізована вчена рада повністю виправдовувала призначення
і сприяла підготовці спеціалістів високої кваліфікації для України і багатьох
наукових та промислових центрів Росії й інших республік СРСР. За п’ять ро-
ків функціонування рада розглянула й позитивно вирішила питання про при-
судження 13 докторських та 38 кандидатських ступенів (Архів президії НАН
України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 8. Арк. 191) Значну кількість рекомендацій дисер-
тантів використали на практиці.

Фундаментальні дослідження нових тугоплавких сполук, керамічних і ком-
позиційних теплостійких довговічних матеріалів систематично велися в ін-
ституті надтвердих матеріалів АН УРСР. Наукові та практичні результати йо-
го колективу визнали далеко за межами України. У вирішенні важливих на-
укових і виробничих завдань, використання надтвердих матеріалів брали
участь 35 академічних і галузевих інститутів, вишів і промислових підпри-
ємств України (Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 19. Арк. 36).
Проте паралелізм та різнобій у роботі установ і підприємств заважав зосе-
редити зусилля колективів на розробці ключових питань прискорення НТП.
Аби подолати вказані недоліки, 1980 р. на інститут надтвердих матеріалів
було покладено функції головної координаційної організації в республіці (Дер-
жархів Київської обл. Ф. 1. Оп. 70. Спр. 429. Арк. 22). На спеціалізованій ра-
ді при інституті ім. В. М. Бакуля в другій половині 1980-х рр. відбувся за-
хист понад 10 докторських дисертацій та близько 40 кандидатських.

Великий позитивний досвід накопичився під час роботи спеціалізованих
вчених рад при академічному інституті електрозварювання ім. Є. О. Пато-
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на. Тут проходження дисертаційних робіт чітко регламентувалося від визна-
чення теми здобувачам до впровадження одержаних результатів у виробниц-
тво. В першій половині 1980-х рр. тут захистили понад 80 докторських та
кандидатських дисертацій (Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 1.
Спр. 4. Арк. 99). Дирекція інституту першою в Академії наук України затвер-
дила «Положення про попередній захист дисертацій», яким передбачався пе-
редзахист дисертацій на семінарах наукових відділів і організацій, де вико-
нувалось дослідження.

Результати захищених в інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона ди-
сертацій дали змогу вирішити серйозні проблеми розробки нових техноло-
гічних процесів у зварюванні різноманітних конструкційних матеріалів, у ство-
ренні зварювальних матеріалів та обладнання, а також у одержанні високоя-
кісних сплавів та виробів литва. Ще одна характерна риса роботи спеціалі-
зованої вченої ради інституту — це залучення здобувачів наукових ступенів
з інших організацій та промислових підприємств. Майже кожну третю ди-
сертацію захищали праціники цих підприємств та організацій.

За порівняно короткий період існування львівський фізико-механічний ін-
ститут ім. Г. В. Карпенка виріс у великий науково-технічний комплекс з ори-
гінальним науковим напрямом роботи — фізико-хімічна механіка матеріалів,
що досліджував фізико-хімічні проблеми деформації та руйнування конструк-
ційних матеріалів у реальних умовах експлуатації. Наукові розробки в цій га-
лузі та дослідні роботи потребували інтенсивної підготовки кадрів відповід-
ного профілю. За 35 років існування інституту та його спеціалізованої вченої
ради тут захистили 42 докторські та понад 440 кандидатських дисертацій, (Ар-
хів президії НАН України. Ф. 251-р. Оп. 12. Спр. 17. Арк. 104), серед них у
другій половині 1980-х рр. — п’ять докторських та 54 кандидатських дисер-
тацій. Про те, що підготовці молодої зміни науковців надавали особливої ува-
ги, свідчить щорічне навчання в аспірантурі інституту 50–55 аспірантів.

Досвід фізико-механічного інституту в послідовній кадровій політиці є
досить повчальним. Науковці академічного інституту стали ректорами
кількох львівських вишів та керівниками низки профільних кафедр, поси-
лились ділові зв’язки з західноукраїнськими вишами. Характерно, що й у
складних соціально-економічних умовах колектив інституту зумів пра-
вильно визначити стратегію розвитку. Коли постало питання: зберігати за будь-
яку ціну весь колектив чи створювати умови для успішної роботи його най-
активнішої частини, було визнано за доцільне спрямувати кошти на кадро-
ве й матеріальне забезпечення перспективних наукових напрямів. Вчена ра-
да виходила з того, що пріоритетні напрями визнані не тільки в Україні, а й
за її межами (Патон, Б. 1993, № 8, с. 43).
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Найавторитетніші вчені з великим досвідом наукової і викладацької ро-
боти входили до спеціалізованої вченої ради інституту електродинаміки
АН УРСР. Під час розгляду дисертацій особливу увагу звертали на наукову
значущість, новизну та практичну цінність. Тут стало правилом, щоб науко-
ва робота ще до захисту мала впроваджені результати. У південно-західно-
му регіоні України, де працювало багато приладобудівних підприємств і їх
конструкторських бюро, це була єдина рада, котра присуджувала наукові сту-
пені кандидата й доктора наук. Інститут став провідною установою Акаде-
мії з підготовки спеціалістів з теорії та створення приладів для вимірюван-
ня електричних і магнітних величин.

Заслужений авторитет серед науковців країни здобув колектив інститу-
ту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР завдяки фундаментальним
і прикладним дослідженням з моделювання, створенню нових елементів, при-
нципів та засобів переробки інформації й теоретичної електротехніки. За ко-
роткий час тут сформувалась авторитетна наукова школа, яка посіла провід-
не місце в країні й республіці з теорії створення обчислювальних структур
і систем високої інформаційної продуктивності (Архів президії НАН Украї-
ни. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 8. Арк. 47).

Розробки науковців інституту широко використовували в управлінні та
діагностиці складних об’єктів, при вирішенні завдань транспортування елек-
троенергії, навчанні персоналу атомних електростанцій, в системах спеці-
ального призначення тощо. Інститут став базовою установою ради національ-
ного комітету зі сприяння діяльності міжнародної асоціації в застосуванні
математики та обчислювальної техніки в моделюванні та наукової ради Ака-
демії наук УРСР з проблеми «теоретична електротехніка, електроніка та мо-
делювання», яка координувала діяльність 140 установ республіки (Архів пре-
зидії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 8. Арк. 48). Для потреб наукових уста-
нов та організацій в аспірантурі інституту отримували наукові ступені до 80 ас-
пірантів і здобувачів. Враховуючи необхідність підготовки наукових кадрів,
здатних створювати технічні засоби й програмно-алгоритмічне забезпечен-
ня для ефективного використання обчислювальних комплексів у наукових
установах та управлінні народним господарством, Президія Академії наук
УРСР у кінці 1980-х рр. звернулася з клопотанням до ВАК СРСР про зміну
переліку дозволених спеціальностей для ради з захисту дисертацій і продов-
ження терміну її повноважень.

Інститут загальної та неорганічної хімії АН УРСР уже на початку 
1980-х рр. був визнаним в СРСР та за кордоном провідним центром з елек-
трохімії, неорганічної та фізичної хімії й координував ці дослідження в ус-
тановах республіки. Три наукові академічні ради, створені при інституті, та-
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кож ретельно розглядали тематику кандидатських і докторських дисертацій,
рекомендованих у координованих організаціях (Архів президії НАН Украї-
ни. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 72). У 1980-ті рр. тут не тільки готували науко-
ві кадри з електрохімії, неорганічної та фізичної хімії, але й проводили ста-
жування викладачів вишів України з цих спеціальностей. Досвід роботи спе-
ціалізованої вченої ради інституту свідчив, що оптимальним у підготовці кад-
рів є поєднання якраз цих трьох спеціальностей хімічного профілю. Концен-
трація в інституті значної кількості спеціалістів високої кваліфікації — до-
кторів наук, академіків і членів-кореспондентів АН УРСР — дала підставу
для клопотання перед ВАК СРСР про дозвіл відкрити нову спеціальність ра-
ди — 02.00.04 — фізична хімія. Відсутність докторських рад цього профі-
лю в Україні стримувала підготовку кадрів. Клопотання задовольнили (Ар-
хів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 74).

Інститут органічної хімії АН УРСР також став основним в Україні цен-
тром координації досліджень з хімії електроорганічних сполук та органіч-
ної хімії. З новим поповненням науковців — близько 30 аспірантів — постій-
но працювали 24 доктори хімічних наук, серед яких чотири академіки та чле-
ни-кореспонденти (Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 97).

Активно кандидатів і докторів наук готував один із провідних хімічних
інститутів України — Дніпропетровський інститут фізичної хімії ім. І. В. Пи-
саржевського. Тут щороку захищали дисертації на здобуття наукового сту-
пеня кандидата хімічних наук понад 10 аспірантів та здобувачів. З деяких спе-
ціальностей, зокрема хімічної кінетики й каталізу, інститут був єдиним за-
кладом, що мав право розглядати кандидатські та докторські дисертації.

Досить плідно функціонувала спеціалізована вчена рада при харківсько-
му інституті кріобіології і кріомедицини АН УРСР. З 1984 до 1990 рр. на за-
сіданнях ради захистили 20 докторських та 85 кандидатських дисертацій. (Ар-
хів президії НАН України. Ф. 251-р. Оп. 16. Спр. 24. Арк. 34). Результати ди-
сертацій використовувалися в роботі понад 50 медико-біологічних установ.
Адже інститут став провідним закладом країни з фундаментальних і приклад-
них розробок з дослідження впливу низьких температур на біологічні сис-
теми й використання холоду при лікуванні.

Спеціалізовані вчені ради при академічних установах постійно дбали про
практичне впровадження результатів дисертаційних досліджень. 1982 р. в
системі АН УСРС впроваджено понад 600 практичних і методичних реко-
мендацій, обґрунтованих у 350 захищених дисертаціях. Спеціалізована вче-
на рада інституту біохімії ім. О. В. Палладіна результати захищених доктор-
ської й семи кандидатських дисертацій спрямувала 30 адресатам різних мі-
ністерств і відомств. Розглянуті в раді інституту проблем міцності три до-
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кторські та вісім кандидатських дисертацій мали акти впровадження на за-
гальну суму понад 5 млн. руб. Ще вищим був загальний економічний ефект
від впровадження результатів п’яти докторських і двох кандидатських ди-
сертацій, розглянутих на спеціалізованій вченій раді інституту електроди-
наміки. Наукову новизну цих дисертацій було підтверджено 109 авторськи-
ми свідоцтвами (Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 8. Арк. 267).

Відповідальне ставлення багатьох спеціалізованих вчених рад академіч-
них інститутів до вимог інструкцій ВАК що до практичного значення дисер-
тацій підвищувало економічний ефект від впровадження їх у виробництво.
Так, умовний щорічний економічний ефект від впровадження результатів до-
кторських дисертацій Ю. Я. Грецького (Інститут електрозварювання ім.
Є. О. Патона) та О. І. Новика (Інститут електродинаміки) 1989 р. досягав май-
же 20 млн. руб. (Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 8. Арк. 156).

З початку 1980-х рр. у всіх відділеннях АН УРСР одному з заступників
академіка-секретаря доручили підтримувати систематичні зв’язки з мініс-
терствами й відомствами, щоб інформувати їх про новітні технології, які роз-
робляли в установах відділення (Держархів Київської обл. Ф. 5. Оп. 108.
Спр. 43. Арк. 29).

Проте всі ці зусилля академічних інститутів та вищих навчальних закла-
дів не змогли перебороти відомчої розрізненості, браку стимулів, недоско-
налої системи обміну інформацією між наукою й виробництвом. Наслідком
цих негативних явищ стали значні терміни впровадження нових технологій,
винаходів та прикладних розробок, через що останні старіли і не давали то-
го ефекту, який могли б.

Причин несприйнятливості у виробництві науково-технічних розробок,
як показує аналіз, було немало. В досліджуваний період не було функціональ-
но перебудовано виробництво для збільшення питомої ваги дослідно-експе-
риментальних підприємств, цехів, дільниць тощо. Без цієї перебудови та за
браком резервних фондів для оперативного впровадження воно незмінно за-
лишалося ризикованим. Потребувала вдосконалення системи стимулів, яка
мала забезпечувати швидке й масове використання новітніх досягнень на-
уки і техніки. Без цих та інших умов економіка не сприймала науково-тех-
нічного прогресу, і отже, її не перевели на інтенсивний шлях розвитку.

У 1980-х рр. у 65 інститутах та установах АН УРСР функціонувало 107
спеціалізованих вчених рад, серед яких 67 з правом присуджувати науковий
ступінь доктора наук зі 105 спеціальностей і 40 спеціалізованих вчених рад
з правом приймати до захисту кандидатські дисертації з 24 спеціальностей.
(Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 8. Арк. 181). Більшість рад
були перезатвердженні й функціонували і на початку 1990-х рр. Майже в усіх
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них були розроблені й набули чинності «Положення про попередню експер-
тизу дисертацій», затверджені в дирекціях інститутів, тоді як раніше такі пра-
вила діяли тільки в небагатьох інститутах. Офіційними опонентами зазви-
чай затверджували відомих учених, які вели наукову та науково-педагогіч-
ну роботу в напрямах, що розглядались у дисертаціях. Вони здебільшого бу-
ли представниками провідних наукових установ, відповідних галузей науки,
де також функціонували спеціалізовані вчені ради даного профілю.

Проте, коли Президія АН УРСР проаналізували відгуки офіційних опо-
нентів, виявилося чимало істотних недоліків. У багатьох бракувало відомос-
тей про повноту публікацій основних результатів дослідження, відповідність
автореферату основним положенням дисертації, формулювання нового на-
укового напряму в докторських дисертаціях та нового вирішення актуаль-
них проблем у кандидатських. Часто у відгуках бракувало конкретних вка-
зівок, де і як можна використати результати дослідження. Як відгуки офіцій-
них опонентів, так і апробації провідних організацій часто готували у фор-
мі переказу змісту дисертації за розділами. Це не тільки вважалося зайвим,
але й перевантажувало відгуки замість інформації, якої потребували експер-
ти ВАК. Як правило, в таких відгуках не вистачало основних кваліфікацій-
них параметрів; актуальності, новизни, значущості для науки й виробниц-
тва, рекомендацій з використання тощо.

Отже, аналіз діяльності спеціалізованих вчених рад академічних установ
у 1980-х рр. свідчить про їх значний позитивний вплив на підвищення рів-
ня кваліфікації в більшості галузей науки.

Проте наприкінці 1980-х рр. деякі наукові напрями, особливо ті, що ви-
значали науково-технічний прогрес, залишалися недостатньо забезпечени-
ми кадрами високої кваліфікації. До них передусім слід віднести екологію,
океанологію, географію, хімію, хімічну технологію, а також деякі нові на-
укові напрями, що почали швидко розвиватися: радіотехніку та електроні-
ку, електронні й оптоелектронні прилади, науки, які в майбутньому стали ос-
новою ІТ-сфери та нових технологій.
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