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Анотація 
Розвиток економіки Української РСР на протязі 1960-1980-х років ХХ століття відбувався під впливом 
науково-технічного прогресу. Неабияку роль у формуванні ефективного народ-ного господарства відіграли 
вчені університетів та Академії наук УРСР. Теоретичне підґрунтя та формування потужної кадрової 
підготовки здійснювали університети, серед яких вагоме місце належало київським. У Київському 
державному університеті імені Тараса Шевченка (класичному університеті дослідницького зразку) 
функціонувало 11 факультетів, де за період дослідження створено та функціонувало 17 наукових шкіл. 
Велася плідна праця у наступних наукових напрямах еколого-географічного аналізу, полімерів та композиції 
зі спеціальним комплексом властивостей, моделювання та оптимізації інформаційних систем, розвитку і 
трансформації економічних систем, гідрохімії та гідроекології, теорії стохастичних систем і прикладної 
статистики тощо. Іншим науковим мірилом став Київський політехнічний інститут. В рамках роботи 
інституту створено міцні наукові зв’язки з підприємствами народного господарства. За участю 
інституту створено навчально-науково-виробничі об'єднання (такі як «Електроніка», «Кібернетика і 
метрологія», «Гідропривід» тощо). Протягом 1975-1986 рр. збільшено передачу угод з використання 
передового досвіду, запроваджено 3158 розробок в народне господарство, впроваджено 267 госпдоговірних 
робіт з майже 400 млн крб. економічного ефекту. Важливий внесок у науково-технічний розвиток 
економіки справила АН УРСР. Розвиваючи плідну співпрацю з виробничим сектором, вчені АН домоглися 
збільшити позабюджетне асигнування, яке інколи сягало половини державного фінансування. Вченими АН 
було успішно проведено теоретичні та експериментальні дослідження у понад 200 наукових напрямах, 
зроблено 18 відкрить у різних галузях науки (фізики, хімії, біології та сотні винаходів у природничих та 
технічних науках) у середині 1980-х років. На протязі 1980-х років наукову роботу було переведено в площину 
комплексних програм науково-технічного прогресу. Результати науково-технічного розвитку мали 
важливе народногосподарське значення й забезпечило якісні зміни показників матеріаломісткості й 
матеріаловіддачі, фондомісткості й фондовіддачі, енергоозброєності й енергозабезпеченості тощо. 
Структурні зміни галузей економіки призвели до зростання витрат електроенергії на виробничі потреби 
харчової, лісової, нафтогазової, паперової та деревообробної, легкої промисловості, хімічно-гірничого 
комплексу. Формування ланцюжку «наука – народне господарство» включало підготовку наукових кадрів 
та фахівців різного профілю діяльності, розвиток теоретичних та фундаментальних досліджень, 
практичне втілення винаходів науковців, поширення передового досвіду, освоєння технологій та 
промислових зразків підприємствами народного господарства. 

 Ключові слова: економічний розвиток, науково-технічний розвиток, наукові дослідження, науково-
освітньо-виробничі об’єднання, економічна думка, народне господарство, економіка. 
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Abstract 
The development of the economy of the Ukrainian SSR during the 1960s and 1980s was influenced by scientific and 
technological progress. Scientists from universities and the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR played an 
important role in the formation of an efficient national economy. The theoretical basis and the formation of a powerful 
staff training were carried out by universities, among which an important place belonged to Kyiv University. There were 
11 faculties in Taras Shevchenko Kyiv State University (classical research university), where 17 scientific schools were 
established and functioned during the research period. Fruitful work was carried out in the following scientific areas: 
ecological and geographical analysis, polymers and compositions with a special set of properties, modeling and 
optimization of information systems, development and transformation of economic systems, hydrochemistry and 
hydroecology, stochastic systems theory and ap-plied statistics and so on. The Kyiv Polytechnic Institute was another 
scientific benchmark. As part of the institute, strong scientific ties have been established with the enterprises of the 
national economy. With the participation of the institute, training, research and production associations were created 
(such as "Electronics", "Cybernetics and Metrology", "Hydraulic Drive", etc.). During 1975-1986, the transfer of 
agreements on the use of best practices was increased, 3,158 developments were introduced into the national economy, 
and 267 economic contract works with almost 400 mil-lion rubles of economic effect were introduced. An important 
contribution to the scientific and technological development of the economy was made by the Academy of Sciences of the 
USSR. By developing fruitful cooperation with the manufacturing sector, the scientists of the Academy of Sciences 
managed to increase the extra-budgetary allocation, which sometimes reached half of the state funding. Scientists of the 
Academy of Sciences successfully conducted theoretical and experimental research in more than 200 scientific fields, 
made 18 discoveries in various fields of science (physics, chemistry, biology and hundreds of inventions in natural and 
technical sciences) in the mid-1980s. During the 1980s, scientific work was transferred into the plane of complex 
programs of scientific and technological progress. The results of scientific and technical development were of great 
economic importance and provided qualitative changes in the indicators of material consumption and material 
efficiency, capital intensity and capital efficiency, energy availability and energy supply, etc. Structural changes in the 
sectors of the economy have led to an increase in electricity costs for the production needs of food, forestry, oil and gas, 
paper and woodworking, light industry, chemical and mining complex. The formation of the chain "science - national 
economy" included training of scientific personnel and specialists in various fields, development of theoretical and basic 
research, practical implementation of scientific inventions, extension of best practices, development of technologies and 
industrial patterns by enterprises of national economy. 

Keywords: economic development, scientific and technical development, scientific research, scientific-educational-
industrial associations, economic thought, national economy, economy. 

JEL classification: B20 

Вступ 

Суттєві зміни у розвитку науково-технічного прогресу Украї нської  СРСР у 1960-
1980 рр. ХХ ст. формувалися під впливом науково-дослідної  діяльності інститутів та 
підрозділів вищих навчальних закладів. Під час періоду «відлиги» започатковано різні 
наукові школи, гуртки та течії . Саме ці наукові осередки викарбували великим літерами 
досягнення в різних галузях та напрямах науково-виробничої  діяльності. Способи, 
методи, підходи та форми науково-дослідницької  діяльності досліджуваного періоду 
стали тим фундаментом, що дозволив вивести украї нську економіку у лідери краї н, що 
входили до складу СРСР. 

Дослідження наукових здобутків украї нськими вченими ведеться и  понині. На базі 
сформованих узагальнень та банку даних про наукові школи створюються та 
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поширюються результати досліджень вчених, які заи маються украї нською науковою дум-
кою 1960-1980-х рр. До зазначеного кагалу можна віднести здобутки Р.С. Зубкова 
(дослідив та сформував етапи інноваціи ної  теорії  в рамках економічної  теорії ) [1]; 
В.М. Фещенко (роль економічної  теорії  у системі сучасних економічних наук) [2]; 
М.М. Теліщук та М.М. Теліщук (зосередили увагу на основних напрямах економічної  думки 
на етапі інформаціи но-технологічної  революції ) [3]; В.С. Ніценка (соціально-економічні 
імперативи розвитку Украї ни) [4, 5]; В.В. Хрустальова (дослідила розвиток украї нської  
економічної  думки в системі радянської ) [6]; О. Малярчук (систематизував історичнии  
розвиток хімічно-гірничого комплексу та питання індустріалізації ) [7-9]; Р.М. Машталір 
(дослідила розвиток підприємств видавничо-поліграфічного комплексу) [10] тощо. 

Не дивлячись на змістовність та повноту висвітлених питань науковця-ми, 
потребує систематизації  та комплексного викладення питання науково-технічного 
розвитку у 1960-1980-х роках ХХ століття. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є використання системного підходу до систематизації  та комплекс-
ного викладення питання науково-технічного розвитку у 1960-1980-х роках ХХ століття.  

Науковці часто зосереджують увагу на окремих питаннях науково-технічного 
прогресу народногосподарського комплексу краї ни, не приділяючи достатньо уваги 
комплексному висвітленню питань. 

Для цілеи  дослідження, з використанням системного аналізу, проведене вибіркове 
дослідження наукових шкіл, сформованих у 1960-1980-х рр. ХХ ст., визначено вклад 
університетів та Академії  наук та ї х загальнии  вплив на науково-технічнии  розвиток 
економіки Украї нської  РСР.  

Виклад основного матеріалу 

Законодавче та нормативно-правове забезпечення науково-технічного розвитку в 
Украї нськіи  РСР у 1960-1980-х рр. ХХ ст. Науково-технічне впровадження теоретико-
методичних и  експериментальних розробок і промислових зразків у народногоспо-
дарськии  комплекс забезпечила розроблена та затверджена законодавча та нормативно-
правова імплементація. За аналізовании  період (до 1990 р. включно) було прии нято 
рішення Уряду УРСР [11], націлених на прискорення темпів науково-технічного прогресу, 
поширення передового досвіду, досягнень науки та техніки, підвищення ефективності 
виробництва і якості роботи, удосконалення системи підвищення кваліфікації  керівних 
працівників і спеціалістів, посилення роботи по економії  і раціональному використанню 
сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, заходи з подальшого 
розвитку дизаи ну і розширення и ого використання для підвищення якості промислової  
продукції  та вдосконалення об'єктів житлової , виробничої  і соціально-культурної  сфери, 
управління и  організацію оплати праці тощо.  

Розвиток наукових шкіл при ВНЗ в Украї нськіи  РСР у 1960-1980-х рр. ХХ ст. 
Фундаторами розвитку виробничої  сфери, цілком можна вважати науковців-теоретиків та 
практиків різних галузеи  досліджень. Не можна стверджувати, що тільки вчені-економісти 
зробили наи більшии  історичнии  внесок у формування та розвиток економіки Украї нської  
РСР того часу. Усі галузі наукових досліджень представляють свої  результати для 
можливого подальшого ї х впровадження у виробництво, чи то є медицина, сільське 
господарство, біохімія, екологія, економіка, педагогіка тощо. Необхідною передумовою 
формування та розвитку наукових шкіл є використання людського потенціалу, 
результатом чого є посилення ї х позиціи  шляхом захисту кандидатських та докторських 
дисертаціи  науковців; виконання досліджень за державними замовленнями; публікаціи  у 
провідних наукових періодичних виданнях та монографіях; суспільного проведення 
відкритих семінарів та лекціи  тощо. Розробки останніх і формують тои  здобуток в 
економіку, якии  було сформовано протягом 1960-1980-х рр. ХХ ст. 
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Науковии  доробок у розвиток науково-технічного прогресу в Украї ні здіи снено 
вченими практично усіх регіонів нашої  краї ни. Наи більш суттєвии  вплив на науково-
технічну революцію здіи снили вчені киї вських ВНЗ та провідних науково-дослідних 
інститутів (НДІ), де зосереджувалася більша ї х частина. Наи більш потужним осередком став 
Киї вськии  державнии  університет імені Тараса Шевченка, що являв собою класичнии  
університет дослідницького зразку. В и ого складі налічувалося 11 факультетів, де за період 
дослідження створено та функціонувало 17 наукових шкіл (табл. 1) [12]. Засновниками 
були відомі вчені в Украї нськіи  РСР та на теренах СРСР, дослідження та результати яких 
мали не тільки фундаментальне, а и  народногосподарське значення. 

Таблиця 1. Характеристика наукових шкіл Київського державного університету у 
1960-1980-х рр. ХХ ст. 

Назва 
інституції 

Назва наукової школи  П.І.Б. засновника наукової школи 
Рік 

створення 

К
и
їв
сь
к
и
й
 д
ер
ж
а
в
н
и
й
 у
н
ів
ер
си
т
ет
 ім

ен
і 
Т
ар
ас
а 
Ш
ев
ч
ен
к
а

 

Регіонального еколого-географічного аналізу чл.-кор. НАН України Маринич О.М. 1962 

Полімерів та композиції зі спеціальним 
комплексом властивостей 

професори Починок В.Я., 
Гетьманчук Ю.П., Сиромятніков 
В.Г., доцент Авраменко Л.Ф. 

1963 

Нелінійної оптики та фотоніки чл.-кор. АН УРСР Конділенко І.І. 1964 

Розвитку і трансформації економічних систем академік НАН України Чухно А.А. 
1960-ті 
роки 

Моделювання та оптимізації інформаційних 
систем 

чл.-кор. НАН України Ляшко С.І. 1968 

Математичного моделювання та теорії 
оптимальних рішень 

чл.-кор. НАН України Бублик Б.М. 
та професори Кириченко М.Ф., 

Наконечний О.Г., Гаращенко Ф.Г., 
Бейко І.В., Хусаінов Д.Я. 

наприкінці 
60-х – поч. 

70-х рр. 

Програмології та її застосування академік НАН України Редько В.Н. 1971 
Гідрохімії та гідроекології професор Пелешенко В.І. 1972 

Оптики нових матеріалів функціонального 
призначення та оптоелектронних систем 

контролю якості поверхні 
академік НАН України Горбань І.С. 1972 

Міжнародних відносин і світової політики професор Г.М. Цвєтков 1972 

Фізіологія травлення академік НААН України Богач П.Г. 
1970-ті 
роки 

Механіки  чл.-кор. НАН України Улітко А.Ф. 
1970-ті 
роки 

Структури та функції вірусів за різних 
екологічних умов 

академік НААН України Бойко А.Л., 
професор Поліщук В.П. 

1978 

Теорії стохастичних систем і прикладної 
статистики 

академіки НАН України Гнєденко 
Б.В., Коваленко І.М., Королюк В.С., 
Скороход А.В., чл.-кор. НАН України 

Ядренко М.Й., Анісімов В.В. 

1978 

Математичної інформатики чл.-кор. НАН України Анісімов А.В. 1984 
Формування інноваційно-інвестиційної 

політики та системи менеджменту її реалізації 
чл.-кор. НАПН України Черваньов 

Д.М. 
1987 

Методології досліджень світового господарства 
і міжнародних економічних відносин 

професор Філіпенко А.С. 1989 

Джерело: розроблено авторами. 

У стінах університету сформовано потужнии  склад вчених-фахівців різних 
галузеи , силами яких протягом чверті століття (1959-1984 рр.) підготовлено біля  
70000 фахівців для різних сфер економіки, освіти і науки [13]. 

Чималу роль у забезпеченні інтенсифікації  народного господарства зробили вчені 
та викладачі Киї вського політехнічного інституту (табл. 2). Протягом тільки 5 років 
(1966-1971) університет отримав величезну кількість патентів (20 од.), авторських 
свідоцтв (понад 430 од.), наукових та навчальних робіт (372 од.), провів захист 
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докторських (понад 30) та кандидатських (близько 500) дисертаціи , підготував біля 
20000 фахівців для народного господарства [14]. 

Таблиця 2. Науково-технічні досягнення КПІ 

Роки Кількісна оцінка досягнень 
Економічний 
ефект, млн крб. 

1975-1985 
Збільшення у 5 разів угод на передачу науково-технічних досягнень і 
надання допомоги підприємствам та організаціям у використанні 
передового досвіду 

2,0 щорічно  

1975-1986 
Запроваджено 3158 розробок у народне господарство у співробітництві з 
промисловими підприємствами і організаціями  

345,8 

1980-1985 Впроваджено 267 госпдоговірних робіт у співпраці з 80 підприємствами 24,5 

КПІ вибудував плідні наукові зв’язки з виробничо-господарським комплексом. 
Щорічно укладалося біля 700 госпдоговірних робіт. Так, наприклад, у 1976 р. створено 
навчально-науково-виробничі об'єднання (такі, як «Електроніка», «Кібернетика і 
метрологія», «Гідропривід» тощо) на базі виробничих підприємств та об'єднань, 
інститутів АН УРСР, галузевих НДІ та ВНЗ. Однак, не дивлячись на плідну працю у даному 
напрямі, не отримавши підтримки щодо організації  роботи на госпрозрахунковіи  основі 
та не маючи достатніх фінансів для підтримки стабільності роботи зазначених 
об’єднань, з часом вони розпалися [14]. 

З метою розширення впровадження результатів завершених наукових 
досліджень спільно з Радою ректорів Киї вського вузівського центру 1982 р. видано 
«Збірник завершених науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів м. Києва, що 
рекомендуються для впровадження в галузях народного господарства краї ни», до якого 
було включено 376 розробок (75% з них – роботи КПІ). Збірник було направлено 30 
галузевим міністерствам і численним підприємствам краї ни. Одержані запити 
підприємств використовувалися для розширення масштабів впровадження на основі 
договорів на передачу науково-технічних досягнень і угод про науково-технічне 
співробітництво [14]. 

Не дивлячись на обмеженість матеріально-технічних можливостеи , КПІ вдалося 
на власному дослідному заводі створити дільницю та налагодити випуск 
корозіометричних установок (щорічно 60-70 од. яких направлялися підприємствам 
Мінхімпрому СРСР) [14].  

Наукові та економічні досягнення АН УРСР у 1960-1990-х рр. ХХ ст. Процеси 
реорганізації  академічних установ, що належали АН УРСР, на протязі 1960-х років 
призвело до зміни вектору ї х розміщення та перенесення з столиці (1960-му році маи же 
85% (з 44) усіх установ було зосереджено у м. Киї в) з орієнтацією на регіональнии  
розвиток. Відбулася переорієнтація наукового напряму досліджень з прикладних 
досліджень на фундаментальні, які розглядалися як головнии  ресурс академічної  науки. 
1965 р. ознаменувався завершенням структурування АН УРСР з виділенням 3 секціи  
досліджень: хіміко-технологічних і біологічних наук, суспільних наук, фізико-технічних 
і математичних наук, що мали власні відділення [15]. 

Протягом 1970-1980-х років підвищилася важливість впливу АН УРСР на 
народногосподарськии  комплекс краї ни. Відбувалося формування та розвиток 
кооперації  у напрямі створення науково-виробничо-технічних об’єднань у складі 
виробничих мануфактур, промислових підприємств, дослідно-конструкторських бюро 
та інститутів. Надалі почалася робота зі створення міжгалузевих науково-технічних 
комплексів. При комплексах сформували інженерні центри, що допомагали прискорити 
перспективні технологічні розробки у виробництво.  

Оскільки АН належала до державної  сфери впливу, то отримувала державне 
фінансування ї ї  розвитку. Не дивлячись на це, в окремі періоди часу АН отримувала 
половину и  навіть більше позабюджетних асигнувань, порівняно з державним. 
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Зазначені досягнення забезпечили модернізацію, реконструкцію, оновлення та 
будівництво лабораторіи , що мали наи сучасніше обладнання та устаткування [16].  

Досягнення АН УРСР наприкінці 1970-х-початку 1980-х років дозволило 
закріпити за собою одну з ведучих позиціи  у СРСР у ціи  царині та отримати визнання 
світової  наукової  спільноти у напрямах математики и  кібернетики, матеріалознавстві, 
технологіи  зварювання, порошковіи  металургії , неи рофізіології , синтезі алмазів, 
електрохімії  та інших. Вченими АН було успішно проведено теоретичні та 
експериментальні дослідження у понад 200 наукових напрямах, зроблено 18 відкрить у 
різних галузях науки (фізики, хімії , біології  та сотні винаходів у природничих та 
технічних науках) у середині 1980-х років. У 1980-х рр. наукову роботу було переведено 
в площину комплексних програм науково-технічного прогресу [16]. 

Результати науково-технічної  діяльності та ї х вплив на економіку Украї нської  
РСР. Інноваціи нии  розвиток даного періоду можливо визначити трьома стадіями 
розвитку, а саме: період наукового становлення (початок 1940-х.– кінець 1960-х років); 
період нового осмислення (1970-і роки – початок 1980-х років); період інтенсивного 
впровадження (1980-і роки – кінець 1990-х років) [1]. Відмінною рисою даного періоду 
розвитку підприємств народного господарства був тіснии  зв'язок з науково-освітніми 
установами, що забезпечували теоретичне обґрунтування та практичне втілення 
розробок у виробництво.  

Характерною ознакою у розвитку економіки Украї нської  РСР стали якісні зміни 
показників матеріаломісткості и  матеріаловіддачі, фондомісткості и  фондовіддачі, 
енергоозброєності и  енергозабезпеченності тощо. Структурні зміни галузеи  економіки 
призвели до зростання витрат електроенергії  на виробничі потреби харчової , лісової , 
нафтогазової , паперової  та деревообробної , легкої  промисловості, хімічно-гірничого 
комплексу [8, 9]. Неабияку увагу Уряд УРСР приділяв розвитку різних видів 
промисловості, особливо групи «Б» - виробництво предметів і продуктів народного 
споживання [7]. Зазначені здобутки мали далекоглядні наслідки. Формування 
ланцюжку «наука – народне господарство» включало підготовку наукових кадрів та 
фахівців різного профілю діяльності, розвиток теоретичних та фундаментальних 
досліджень, практичне втілення винаходів науковців, поширення передового досвіду, 
освоєння технологіи  та промислових зразків підприємствами народного господарства. 

Науково-технічне прискорення економічного розвитку Украї нської  РСР протягом 
1960-1980-х років дало плідні результати (табл. 3). 

Таблиця 3. Науково-технічні досягнення та економічна оцінка реалізованих 
заходів* 

Документ  Науково-технічні досягнення Результати 
Про розвиток наукових 

досліджень та розширення 
впровадження досягнень науки 

і техніки, спрямованих на 
зниження матеріаломісткості в 

будівництві [17] 

заощаджено 56,6 тис. тон 
металу, 238,8 тис. тон цементу 

62,1 млн. карбованців 

Про додаткові резерви 
збільшення виробництва  

м'яса [18] 

зміцнення кормової бази, 
поліпшення технології 

утримання худоби, збільшення 
виробництва м'яса 

Виконання планів продажу м'яса 
державі, підвищення здавальних 
кондицій великої рогатої худоби 

Про заходи з прискорення 
будівництва об'єктів, які 
споруджуються на базі 

комплектного імпортного 
устаткування [19] 

в результаті розвитку 
економічних і науково-
технічних зв'язків з 

зарубіжними країнами значно 
збільшились поставки 

імпортного устаткування на 
підприємства і будови 

республіки 

У 1976 році тільки на базі комплектного 
імпортного устаткування збудовано і 

введено в дію 34 промислові 
потужності, що мають важливе 

значення для вирішення 
народногосподарських завдань та 
прискорення науково-технічного 

прогресу в республіці 
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Продовження табл. 1 

Документ  Науково-технічні досягнення Результати 
Про заходи з 

вдосконалення 
організації 

бухгалтерського обліку і 
підвищенню його ролі в 

раціональному та 
економному 
використанні 

матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів [20] 

Поліпшено методологію і 
організацію обліку, 

підвищилась його дієвість. 
Розширилось застосування 

засобів механізації та 
автоматизації обліку, створено 
централізовані бухгалтерії, 
ліквідовано бухгалтерії в 
структурних підрозділах 

підприємств 

Скорочення витрат на обробку документації 
та утримання працівників структурних 

підрозділів 

Про заходи зі збільшення 
виробництва, 

розширення асортименту 
і поліпшення якості 

меблів [21] 

Підвищення технічного рівня 
підприємств і ефективності їх 
роботи, розширення меблевого 

виробництва, поліпшення 
асортименту і якості продукції 

Введено в дію виробничі потужності з 
виготовлення меблів на суму 204,5 млн. крб. 
на рік, в тому числі за рахунок технічного 

переозброєння діючих підприємств на 118,3 
млн. карбованців. Освоєно виробництво 107 
нових наборів меблів та близько 600 окремих 

виробів. При цьому випереджаючими 
темпами розвивалося в десятій п'ятирічці 
виробництво дитячих і кухонних меблів та 

різного меблевого дріб'язку, що користуються 
підвищеним попитом населення 

* - (вибіркові дані) 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Науково-технічна революція у 1960-1980-х роках ХХ століття в Украї нськіи  РСР 
завдячує науковим здобуткам вчених-теоретиків та практиків. Інтенсивне формування 
наукових шкіл, започаткування міцних науково-виробничих зв’язків з підприємствами, 
участь в організації  та функціонуванні науково-освітньо-виробничих об’єднаннях 
підвищувала результативність та ефективність наукової  роботи ВНЗ та АН УРСР. За 
результатами наукової  співпраці вченими були отримані свідоцтва та патенти на винаходи, 
укладені договори про співпрацю, передані права на передачу передового досвіду. 
Економічнии  ефект від зазначених заходів вражає (наприклад, КПІ отримав біля 400 млн 
крб за 1975-1986 рр.), оскільки на сьогодні жоден університет в Украї ні не має таких 
досягнень. Ланцюжок «наука – народне господарство» став фундаментом генерації  
наукових кадрів, кузнею розробок та винаходів, трансферу технологіи , базисом поєднання 
науки з виробництвом. 
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