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У межах заходів зі вшанування 

пам’яті відомого українського вчено-

го в галузі наукознавства та історії 

науки, доктора економічних наук, 

професора, члена-кореспондента 

НАН України, засновника вітчизня-

ної наукознавчої школи і першого ке-

рівника Центру досліджень науково-

технічного потенціалу та історії нау-

ки НАН України Геннадія Михайло-

вича Доброва 1–10 березня цього 

року в Центрі проходила Шоста До-

бровська конференція з наукознав-

ства та історії науки.

Конференція проводилася у формі 

наукових семінарів у відділах та за-

ключного пленарного засідання, її 

програма включала понад 62 допові-

ді та повідомлення всіх наукових 

співробітників, докторантів та аспі-

рантів Центру. У роботі конференції 

взяли участь усі співробітники Цен-

тру, члени вченої ради та спеціалізо-

ваних рад, які не є штатними його 

працівниками, а також фахівці з на-

укознавства та історії науки і техніки 

багатьох наукових установ та нав-

чальних закладів України.

Пленарне засідання конференції 

відбулося 10 березня. Його відкрив і 

виступив з доповіддю “Про основні 

наукові результати Центру дослі-

джень науково-технічного потенці-

алу та історії науки ім. Г.М.Доброва 

НАН України у 2005 р.” директор 

Центру, доктор економічних наук, 

професор Борис Антонович Малиць-

кий. З інформацією про роботу від-

ділів та лабораторій в 2005 р. висту-

пили їх завідуючі: доктор фізико-

математичних наук Ю.О. Храмов 

(відділ історії науки і техніки), док-

тор філософських наук, професор 

В.І. Оно прієнко (відділ методології 

та соціології науки), кандидат еко-

номічних наук І.Ю. Єгоров (відділ 

системних досліджень науково-тех-

нічного потенціалу), кандидат еко-

номічних наук В.П. Соловйов (відділ 

проб лем інноваційного розвитку

еко номіки), кандидат технічних 

наук О.О. Грачов (відділ проблем 

діяльності та стратегії розвитку 

НАН Ук раїни), кандидат фізико-

математичних наук О.С. Попович 

(міжгалузева лабораторія проблем 

формування та реалізації науково-

технологічної політики). 

Було також заслухано наступні до-

повіді:

НОВИКОВ М.В., академік НАН 

України, директор Інституту над-

твердих матеріалів НАН України –

“Геннадій Михайлович Добров та йо-

го книга «Наука про науку»”;

ПОПОВИЧ О.С., кандидат фізико-

математичних наук, завідуючий ла-

бораторією – “Геннадій Михайлович 

Добров і розвиток прогнозно-аналі-

тичних досліджень”;

БУЛКІН І. О., кандидат економічних 

ннаук, старший науковий співробіт-
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ник – “Деякі особливості динаміки 

рівня фінансового забезпечення на-

укової системи України”;

ГРАЧОВ О. О., кандидат технічних 

наук, завідуючий відділом; ЕТОКОВ 

В.І., кандидат фізико-математичних 

наук, провідний науковий співробіт-

ник; ЧЕРІНЬКО П. М., кандидат фізи-

ко-математичних наук – “Аналіз ді-

яльності НАН України з вирішення 

міждисциплінарних проблем збере-

ження навколишнього середовища і 

сталого розвитку України”;

ЛОБАНОВА Л. С., кандидат еконо-

мічних наук, старший науковий спів-

робітник – “Аналіз системи підви-

щеня кваліфікації науковців та шля-

хи її вдосконалення”;

БЕССАЛОВА Т. В., кандидат істо-

ричних наук, старший науковий 

співробітник – “Виклики знаннєво-

го суспільства та проблемні питання 

вищої освіти в Україні”; 

РОМАНОВ К. К., молодший науко-

вий співробітник; БОЯРСЬКА Л. О., 

науковий співробітник – “Аналіз 

розвитку напрямків діяльності до-

слідно-виробничої бази НАН Украї-

ни у період 1987–2004 рр.”;

ХРАМОВ Ю. О., доктор фізико-мате-

матичних наук, завідуючий відді-

лом – “Фундаментальні ідеї та теорії 

як основа періодизації науки (на при-

кладі фізики)”;

ЛИТВИНКО А.С., докторант – “Пе-

редісторія статистичної фізики в Ук-

раїні”;

РОМАНЕЦЬ О.В., докторант –“На-

укова діяльність С. М. Гершензона 

в кон тексті суспільно-політичних 

умов (до 100-річчя від дня наро-

дження)”;

ІСАКОВА Н.Б., кандидат економіч-

них наук, старший науковий співро-

бітник – “Досвід оцінки діяльності 

виконавців проектів УНТЦ на основі 

соціологічного опитування”;

СОЛОВЙОВ В.П., кандидат еконо-

мічних наук, завідуючий відділом – 

“Проблеми оцінки й реалізації інно-

ваційних проектів, що мають інте-

граційну складову”;

ДЕНИСЮК В.А., кандидат еконо-

мічних наук, старший науковий спів-

робітник – “Аналіз динаміки іннова-

ційної активності підприємств Доне-

цького регіону”;

ГОЛОВАТЮК В.М., кандидат еконо-

мічних наук, старший науковий спів-

робітник – “Вплив соціально-полі-

тичних ризиків на успішність реалі-

зації інноваційної політики”;

КОТ О.В., молодший науковий спів-

робітник – “Організаційно-еконо-

мічне обгрунтування щодо створен-

ня науково-освітньо-виробничого 

комплексу в регіоні”.

Підсумки роботи конференції уза-

гальнив директор Центру, доктор еко-

номічних наук, професор Б.А.Ма-

ліцький. Він зазначив, що науковці 

Центру виконали значний обсяг нау-

ково-дослідних робіт, зробили пев-

ний внесок в теорію інноваційного 

розвитку економіки, провели аналіз 

розвитку прогнозно-аналітичних до-

сліджень, системи підвищення квалі-

фікації наукових кадрів та шляхів її 

вдосконалення, досліджували питан-

ня інформації та знання в контексті 

проблем знаннєвого суспільства та 

багато іншого. Робота Центру прово-

дилася у тісному контакті з Президією 

НАН України, Міністерством освіти 

і науки України, Комітетом Верховної 

Ради України з питань освіти і науки. 

Б.А.Маліцький окреслив завдан-

ня, котрі необхідно виконати співро-

бітникам Центру у найближчі роки.

С.А.Хорошева,
кандидат технічних наук
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