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Кадри науки

Різкий спад кадрового потенціалу 

української науки в дев’яності роки ми-

нулого століття, коли загальна кількість 

виконавців наукових досліджень зменши-

лась утричі, а кандидатів наук, які працю-

ють у науці, — майже удвічі1, аналізувався 

багатьма авторами (див., наприклад, [2, 

3]). Логічним поясненням цього явища 

видавалась загальна криза в економіці, 

зумовлена розпадом СРСР. З огля-

ду на твердження багатьох економістів 

і політиків про настання періоду 

стабілізації та зростання економіки у 

ХХІ столітті слід було б сподіватися і на 

кардинальні зміни ситуації в науці. Тим 

більше після того, як на найвищому дер-

жавному рівні було проголошено курс на 

інноваційний розвиток [4—6]. Дійсно, 

настав період відносної стабілізації — 

менш крутих змін показників, що харак-

теризують кадровий потенціал науки. 

У той же час зміни продовжились — не 

тільки загальних кількісних характери-

стик, але й внутрішньої структури кадро-

1 Щоправда, кількість докторів наук як найбільш 

інерційної складової наукового потенціалу на-

віть продовжувала наростати, цілком підтвер-

джуючи зроблений раніше висновок про те, що 

інерційний лаг відповідної фази в динаміці док-

торів наук у відношенні до загального числа до-

слідників складає приблизно 8 років [1].

вого потенціалу. Проаналізувати ці зміни 

на основі офіційних статистичних даних 

[7—9], дослідити, якою мірою вони впли-

нули на науковий профіль України є ме-

тою даної роботи.

Рис.1 наочно демонструє, що, по-

при незначні зміни кількості докторів 

наук, число кандидатів наук до 2004 

року продовжувало падати, а в останні 

2 роки стабілізувалося. Масштаб даного 

рисунку, заданий чисельністю канди-

датів наук, не дозволяє помітити зміни 

в числі докторів наук. Для того, щоб 

порівняння зробити більш наочним, 

ми побудували криву, що відображає 

динаміку чисельності останніх, поряд 

із кривою чисельності кандидатів наук, 

нормованою на коефіцієнт 3,8. Таке по-

рівняння представлено на рис. 2, де до-

бре видно зростання кількості докторів 

наук до 2008 року, як це і повинно бути 

у відповідності з формулами роботи [2]. 

У той же час ніяких аномалій в динамі-

ці числа кандидатів наук в районі цього 

максимуму не видно.

Порівняння даних, наведених на 

рис. 2, з кількістю захищених за ці роки 

в Україні кандидатських і докторських 

дисертацій, показаною на рис. 3, може 

викликати подив. Як бачимо, за період  
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з 1993  по 2007 рік в Україні істотно 

збільшилась кількість захистів канди-

датських дисертацій (на 60,2%) і дещо 

зменшилась кількість захистів док-

торських дисертацій (на 3,5%). Та все 

ж щороку до числа спеціалістів вищої 

наукової кваліфікації додається кіль-

ка сот нових докторів і кілька тисяч 

кандидатів наук, причому починаючи 

з 1998 року ця додаткова кількість на-

ростає. На рис. 3 видно, що кількість 

захистів коливається від року до року. 

Особливо великі такі коливання від-

значаються за окремими спеціальнос-

тями. Спроби знайти кореляцію цих 

коливань з будь-якими зовнішніми 

факторами не привели до успіху, ско-

ріш за все вони визначаються коливан-

ням кількості спеціалізованих вчених 

рад, яким дозволено приймати дисер-

тації до захисту. Загальні ж тенденції 

достатньо характеризує таблиця 1, в 

Рис. 1. Динаміка загальної кількості докторів та кандидатів наук,
які працюють в українській науці

Рис. 2. Порівняння динаміки чисельності докторів наук в наукових установах України
з кривою чисельності кандидатів наук, нормованою на коефіцієнт 3,8
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якій наведені дані про кількість захи-

щених дисертацій на початку і напри-

кінці досліджуваного періоду.

Як бачимо, відбулося зростання 

кількості захистів докторських дисер-

тацій за всіма спеціальностями, крім 

фізико-математичних, хімічних та сіль-

ськогосподарських наук, а також за всі-

ма без винятку — кандидатських. Чому 

ж не зростає кількість дослідників з на-

уковими ступенями в українській на-

уці? Часткову відповідь на це питання 

можна одержати, ознайомившись із да-

ними, представленими на рис. 4 та 5.

Кількість докторів наук, які пра-

цюють в науці, у період з 1993 по 2006 

рік збільшилась на 5,6%, а загалом в 

економіці — на 26,1%. У таблиці 2 на-

ведені такі дані щодо більшості галузей 

наук.

У той же час чисельність кандида-

тів наук, які працюють в науці, у період 

з 1993 по 2006 рік зменшилась на 35%, 

тоді як в економіці у період з 1995 по 

2006 рік відбулося їх збільшення на 

19,9%. Останнє свідчить про суттєве 

зниження зацікавленості науковців, 

що мають вчені ступені, працювати в 

наукових установах. Переважна час-

тина поповнення спеціалістів з вищою 

науковою кваліфікацією в Україні не 

йде в науку, тобто система підготовки 

Таблиця 1

Кількість захищених кандидатських і
 докторських дисертацій за спеціальностями в Україні

Галузі науки
Докторських дисертацій Кандидатських дисертацій 

1995 2006 1995 2006

Фізико-математичні 88 72 227 307

Хімічні 17 9 49 129

Біологічні 26 30 146 233

Геологічні 4 6 17 19

Технічні 143 175 399 907

Сільськогосподарські 25 15 119 204

Історичні 19 27 103 248

Економічні 35 92 248 911

Філософські 7 19 36 99

Філологічні 13 17 95 279

Географічні 3 12 24 45

Юридичні 3 25 24 403

Педагогічні 17 48 150 389

Медичні 85 129 296 697

Фармацевтичні - 7 9 33

Ветеринарні 3 13 20 43

Мистецтвознавчі 3 6 21 72

Архітектури 1 1 5 18

Психологічні 2 9 42 97

Військові - 2 10 14

Соціологічні 2 7 11 34

Політичні 3 5 13 63

Фізичне виховання та спорт - 4 0 40

Державне управління - 15 0 88
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таких кадрів практично не працює на 

зростання кадрового потенціалу на-

укових установ нашої країни2, причо-

му ця тенденція наростає. Якщо на по-

чатку розглядуваного періоду доктори-

науковці складали майже половину їх 

загального числа в економіці (43,6%), 

то у 2006 році — вже практично тільки 

третину (34,1%). Аналогічна картина 

спостерігається і з кандидатами наук: 

у 1995 році 40% кандидатів наук пра-

цювали в науці, а в 2006 році — лише 

23%. Професія науковця, вочевидь, 

перестала в нашій країні бути однією з 

найбільш престижних.

Як бачимо, тенденції зростання не 

піддалися лише доктори та кандидати 

фізико-математичних, біологічних та 

гелологічних наук, доктори педагогіч-

них та кандидати філософських наук. 

Істотне зростання кількості докто-

рів — фізиків і математиків, які пра-

цюють в науці, та їх частки в економіці 

при досить помірному збільшенні їх за-
2 Слід зауважити, що вітчизняна статистика не 

враховує в чисельності науковців дослідників, 

які працюють у вищій школі, вони враховуються 

в загальній чисельності, що наявна в економіці.

гальної кількості свідчить, що ті часи, 

коли науковці такого рівня даної спе-

ціальності масово йшли в політику і в 

різні галузі економіки, не маючи мож-

ливості самореалізуватися (а часом і 

елементарно вижити) в науці, минули. 

У той же час попит на таких фахівців 

поза межами науки незначний.

Дещо більш тривожна тенденція з 

кандидатами наук даного профілю: їх 

загальна кількість за десятиліття майже 

не змінилася, хоч частка працюючих в 

науці дещо зросла. У сумі це свідчить, 

що окреслюються певні застійні явища 

в даній галузі науки. Ще більш вираз-

но це відчувається у технічних науках, 

де при стабілізації загальної кількості 

кандидатів наук істотно падає і їх част-

ка, і частка докторів в науці.

Як видно з рис. 6, загальні струк-

турні зміни, що відбулися за останнє 

десятиліття в кадровому потенціалі 

науки, досить істотні: зросла частка 

докторів природничих наук і зменши-

лась — технічних. Частка докторів гу-

манітарних та суспільних наук лиши-

лась практично незмінною.

Рис.3. Захист дисертацій за даними ВАК України
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Дещо інші тенденції можна бачити 

в динаміці загальної кількості докторів 

наук, що працюють в економіці. Як 

видно з рис. 7, при деякому загаль-

ному зростанні всіх складових тут за 

досліджуваний період дещо зменшилась 

частка докторів природничих наук (з 

54,7 до 49,6%), практично не змінилісь 

частка докторів технічних наук (з 25,9 

до 25,6%) та гуманітарних (з 7,1 до 

7,6%), але помітно збільшилась — 

суспільних наук (з 12,2 до 16,4%).

Таблиця 2

Частка докторів та кандидатів наук, які працюють в науці,
порівняно з їх загальною кількістю в економіці України, %

Галузі науки
1995 2006 

доктори кандидати доктори кандидати

Фізико-математичні 46,3 32,4 56,1 36,0

Хімічні 54,8 45,7 45,9 35,2

Біологічні 38,4 33,2 47,9 36,5

Геологічні 65,1 66 95,8 70,8

Технічні 42,3 46,3 24,9 21,3

Сільськогосподарські 76,8 82,6 61,5 58,5

Історичні 23,2 16,6 10,5 8,2

Економічні 30,9 17,9 20,3 8,7

Філософські 13,1 5,4 8,8 6,1

Філологічні 20,5 8,2 13,3 4,7

Географічні 30,1 18,7 10,2 6,2

Юридичні 18,6 6,5 12,3 5,1

Педагогічні 2,5 11,9 19,6 6,1

Медичні 33,2 26,1 29,2 18,6

Фармацевтичні 27,8 24,2 16,5 21,0

Ветеринарні 29,7 49,7 23,3 26,0

Мистецтвознавство 75,6 41,5 24,0 13,6

Психологічні 30,3 33,0 17,2 10,7

Соціологічні 100 73,3 43,7 28,8

Політичні 62,5 38,0 56,2 30,1

Рис. 4. Порівняння загальної чисельності докторів наук
в економіці України з їх числом у науці
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Порівняння рис. 6 та 7 дозволяє 

зробити висновок, що нове поповне-

ння докторів суспільних наук, як пра-

вило, не лишається в науці, а віддає 

перевагу прикладному використанню 

своєї кваліфікації або викладанню у 

вузах.

Більш разючі відмінності можна 

відзначити на аналогічних діаграмах, 

що характеризують динаміку кандида-

тів наук (рис. 8 та 9).

Як видно з рис. 8, має місце порів-

няно незначне зростання загального 

числа кандидатів технічних та комп-

лексу природничих наук: природничі 

мають приріст чисельності 11,6%, але 

їх частка в загальній кількості зменши-

лась з 44 до 40%; природничі ж прирос-

тили всього 0,6%, а в загальній кількос-

ті їх частка зменшилась з 33,2 до 27%. 

У той же час чисельність кандидатів 

гуманітарних наук зросла за десятиріч-

чя на 65% і їх питома вага в загальній 

чисельності збільшилася з 7,2 до 9,7%. 

Ще більш вражаючі зміни в чисельнос-

ті кандидатів гуманітарних наук: при-

ріст на 91,4% і зростання питимої ваги 

з 15 до 23,2%.

Рис. 6. Порівняння динаміки докторів-науковців чотирьох
основних груп наукових спеціальностей

Рис. 5. Порівняння загальної чисельності кандидатів наук
в економіці України з їх числом у науці



ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДИНАМІЦІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ

Наука та наукознавство, 2008, № 3 59

Зовсім інші тенденції в динаміці 

кандидатів наук, які працюють в науці. 

Як видно з рис. 9, продовжується па-

діння числа кандидатів наук, які фахо-

во займаються науковими досліджен-

нями: їх загальна кількість зменшилась 

на 26,3%. Особливо помітне зменшен-

ня частки технічних наук: кількість 

кандидатів-науковців тут скоротила-

ся більш ніж удвічі, при цьому якщо в 

1995 році вони складали 43% загальної 

кількості, то в 2006 році — вже тільки 

27%. При незначному зменшенні аб-

солютної кількості кандидатів природ-

ничих наук у науці (на 6,8%) їх частка в 

українській науці порівняно з іншими 

спеціальностями навіть збільшилась — 

з 48 до 60,9%. Все це не можна тракту-

вати інакше, як тривожне продовжен-

ня тенденції згортання наукового по-

тенціалу природничих і технічних наук 

в Україні.

Рис. 7. Порівняння динаміки загальної чисельності докторів наук
чотирьох основних груп спеціальностей в економіці України

Рис. 8. Порівняння загальної чисельності кандидатів наук
чотирьох основних груп спеціальностей в економіці України
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Показово, що, попри відзначене 

вище зростання загальної кількості 

кандидатів гуманітарних наук в еко-

номіці України, їх кількість в науко-

вих установах зменшилась на 21,6%. 

Незначне зростання кількості кан-

дидатів наук спостерігається в чис-

лі науковців-суспільствознавців (на 

4,7%). Отже, гуманітарії та суспіль-

ствознавці після захисту кандидат-

ських дисертацій здебільшого не за-

лишаються в науці.

Більш детальний аналіз, представле-

ний на рис. 10 та 11, показує, що в різ-

них галузях гуманітарних та суспільних 

наук кадровий потенціал змінюється 

по-різному. Якщо, наприклад, у філо-

логічній науці за останнє десятиріччя 

число докторів наук майже не зміни-

лося, то в історичній науці їх стало на 

Рис. 9. Порівняння динаміки чисельності кандидатів наук, які працюють у науці,
для чотирьох основних груп спеціальностей

Рис. 10. Чисельність докторів гуманітарних наук,
які працюють в науці, в розрізі спеціальностей
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23,4% — менше, а в мистецтвознав-

стві — майже наполовину. Якщо в 1995 

році з наявних в Україні докторів істо-

ричних наук 23,2% працювали в науці, 

то у 2006 році — вже лише 10,5% (див. 

таблицю 1). Серед суспільствознавців 

найбільший приріст дали доктори полі-

тичних наук — більш ніж у 5 разів (кіль-

кість науковців—кандидатів політичних 

наук також зросла більш ніж уп’ятеро).

На протязі 1995 — 1998 років майже 

у півтора рази зросла кількість докторів 

педагогічних наук в наукових закладах, 

проте далеко не для всіх із них робота 

в науці виявилась достатньо прива-

бливою: в наступні роки виразно ви-

явилась тенденція щодо переходу їх до 

інших сфер діяльності. У 2005 та 2006 

роках їх стало навіть менше, ніж на по-

чатку періоду.

Найбільшу частку докторів-суспіль-

ство знавців становлять економісти — 

на початку досліджуваного періоду ця 

частка становила 57,7%. Проте, по-

 Рис. 11. Чисельність докторів суспільних наук,
які працюють в науці, в розрізі спеціальностей

Рис. 12. Динаміка чисельності докторів природничих наук,
які працюють в науці, в розрізі спеціальностей
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при те, що кількість щорічних захистів 

докторських дисертацій з економічних 

наук за десятиріччя подвоїлась, частка 

ця не зросла, а навіть зменшилась — 

у 2006 році економісти складали вже 

47,1% серед докторів суспільствознав-

ців і абсолютна їх кількість зменши-

лась майже на 17%. Отже, хоча загальна 

кількість докторів економічних наук в 

економіці України зросла на 21,2%, це 

не тільки не привело до посилення ка-

дрового потенціалу наукових закладів 

економічного профілю, але навіть не 

припинило його скорочення.

Діаграма, представлена на рис. 12, 

демонструє перегрупування доктор-

ського корпусу природничих галузей 

української науки в бік посилення 

частки фізико-математичних, медич-

них та біологічних дисциплін при до-

волі стабільній їх кількості в решті на-

прямів (їх питома вага серед докторів 

природничого сектору української на-

уки зросла з 37% до майже 43%).

Як видно з рис. 13, ще більш ви-

разно таке перегрупування виявляєть-

ся при аналізі динаміки чисельності 

кандидатів наук: в 1995 році фізики, 

математики, біологи та медики скла-

дали в сумі 54,3% всіх кандидатів-

природознавців, а в 2006 році — вже 

63%. На жаль, це не стільки свідчення 

бурхливого розвитку цих галузей на-

уки, скільки наслідок більш стрімкого 

Рис. 13. Чисельність кандидатів природничих наук,
які працюють в науці, в розрізі спеціальностей

Рис. 14. Зміна вікової структури докторів та кандидатів наук, які працюють в науці
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занепаду розвитку інших спеціальнос-

тей: сільськогосподарських, хімічних, 

географічних, фармацевтичних.

Слід наголосити, що всі наведені 

вище дані характеризують не просто 

активність науковців у підготовці та 

захисті дисертаційних робіт та їх осо-

бисті уподобання при виборі місця 

роботи: вони є безпосереднім відо-

браженням об’єктивних процесів в 

українській науці, масштабів та ре-

зультативності досліджень в різних її 

галузях.

При цьому принципово важливим 

фактором ефективності вітчизняної 

науки та перспектив її розвитку є дина-

міка вікової структури науковців. Діа-

грами, представлені на рис. 14, демон-

струють, як змінилась ця структура для 

докторів та кандидатів наук порівняно 

з 1995 роком. Характерно, що частка 

докторів, які мають вік до 60 років, за 

досліджуваний період практично не 

змінилася: як було надто мало молодих 

(до 40 років), так і лишається. Нато-

мість майже подвоїлась кількість тих, 

які перевалили за 60 років. Це свідчить, 

по-перше, що після захисту доктор-

ських дисертацій в наукових установах 

лишаються здебільшого науковці «со-

лідного» віку, а по-друге, що, досягши 

пенсійного віку, більшість з них не по-

лишає науку. Багато в чому аналогічна 

ситуація з кандидатами наук, хоч тут 

все ж можна відзначити деякі позитив-

ні тенденції: суттєво збільшилась серед 

кандидатів наук вікова група до 30 ро-

ків і майже на 20% — від 31 до 40 років. 

Проте найбільш разючі зміни у віковій 

групі «61 рік і більше»: кількість канди-

датів наук пенсійного віку в нашій на-

уці зросла з 1995 року у 2,4 рази.

У зв’язку з нестабільністю пу-

блікації статистичних даних (вікова 

структура науковців відображається в 

довідниках Держкомстату України не-

регулярно) важко співставити наведені 

дані із загальною структурою всіх нау-

ковців. Проте деякі «опорні точки», які 

характеризують тенденції змін, що від-

буваються, все ж вдалося знайти. Вони 

представлені на рис. 15, де для порів-

няння показана також вікова структу-

ра науковців СРСР 1982 року.

Як бачимо, частка науковців у віці 

до 29 років включно потроху наростає, 

це помітно і для вікової групи 30 — 40 

років, хоч і менш виразно. Натомість 

Рис. 15. Зміна вікової структури науковців України у порівнянні з відповідною
структурою працівників науки СРСР в 1982 році (у відсотках від загальної кількості)
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суттєво зменшилась група 41 — 50 ро-

ків, меншою мірою 51 — 60. У той же 

час кількість пенсіонерів у науці не-

ухильно зростає і вже перевалила за 

20%. Порівняно з 1982 роком, коли 

основною рушійною силою наукового 

пошуку були дослідники у віці 30 — 50 

років (в сумі вони складали 68% на-

уковців у СРСР), ця вікова група в сьо-

годнішній Україні суттєво зменшилась 

і складає лише 35%.

Зрозуміло, що 1982 рік не може 

бути еталоном оптимальної кадрової 

структури науки, адже і у 80-ті роки з 

тривогою відзначалось постаріння на-

укових кадрів ([10—12] та ін.). Розра-

хунок оптимальної вікової структури 

наукового колективу на основі аналізу 

фазової динаміки діяльності та про-

дуктивності праці вченого зроблено в 

[10]. Результати цих розрахунків пред-

ставлені нижче.

Вікові групи (роки) ... До 32 32 — 42 42 — 47 47 — 55 55 і більше

Частка науковців, % 24 24 12 20 20

Як бачимо, оптимальною визна-

ється вікова структура, в якій 60% на-

уковці не старіші 47 років, а 80% — до 

55 років. Звичайно, у ті роки кадрова 

структура радянської науки була до-

сить далека від цього ідеалу, на відмі-

ну від науки США, де наукова молодь 

складала щонайменше 20%, а науков-

ці до 40 років понад 70%. Ще далі від 

оптимального співвідношення вікових 

груп в сьогоднішній українській науці. 

Вона постаріла майже катастрофічно 

і лише 32% науковців мають вік до 40 

років, а 48,6% старші за 50 років. Про-

те представлені вище дані свідчать, що 

стадія початку дев’яностих, коли мо-

лоді люди практично зовсім не йшли в 

науку, все ж минула: як видно з рис. 13, 

в останні роки частка молоді в україн-

ській науці повільно, але зростає.

Проведений в даному дослідженні 

аналіз динаміки висококваліфікова-

них наукових кадрів в Україні дозволяє 

зробити такі висновки:

1. Стабілізація в економіці, зрос-

тання ВВП не припинили деградації 

потенціалу української науки: попри 

значне зростання захистів кандидат-

ських і докторських дисертацій з ба-

гатьох спеціальностей, практично за 

всіма з них продовжується зменшення 

кількості висококваліфікованих спе-

ціалістів, які працюють безпосередньо 

в науці. Низький рівень матеріально-

технічного забезпечення наукового 

пошуку та недостатня заробітна плата 

науковців спонукають нове поповне-

ння докторів і кандидатів наук зали-

шати наукові установи, шукаючи для 

себе більш комфортного існування за 

межами науки. Винятком є лише полі-

тологи: кількість фахівців з науковими 

ступенями зросла в наукових установах 

цього профілю уп’ятеро. Проте і вони 

в більшості своїй намагаються влашто-

вуватись не в науково-дослідних уста-

новах: тільки 29% наявних в Україні 

докторів і 30,1% кандидатів політичних 

наук працюють в НДІ.

2. Зміни фахового профілю україн-

ської науки, на перший погляд, вида-

ються не дуже суттєвими в тому плані, 

що основну частину її кадрового по-

тенціалу (88%) складають спеціалісти 

з природничих і технічних наук (на по-

чатку досліджуваного періоду їх було 

90%), проте при цьому відбувся досить 

значний перерозподіл їх ролі: значне 

зростання частки науковців зі ступеня-

ми в галузі природничих наук (з 48% до 

60,9%) за рахунок різкого зменшення 

частки технічних (з 43% до 21,8%). Це 

прямий наслідок неінноваційного роз-

витку промисловості, яка не формує по-
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питу на результати діяльності технічних 

наук. Така виразна тенденція до посту-

пового перепрофілювання української 

науки на дослідження, менш пов’язані із 

запитами практики і потребами розви-

тку промисловості, не може не виклика-

ти тривоги при оцінці перспектив інно-

ваційного розвитку економіки країни.

3. Порівняння динаміки захистів 

дисертацій і перерозподілу високо-

кваліфікованих кадрів між наукою 

та іншими сферами їх діяльності під-

тверджує існування парадоксально-

го факту: падіння престижу наукової 

професії в Україні не супроводжуєть-

ся падінням престижності наукових 

ступенів і звань. Навпаки, є свідчення 

того, що остання навіть зростає. Само 

по собі це можна було б вважати по-

зитивною тенденцією, свідченням 

зростання розуміння значення науки 

та інноваційної культури суспільства, 

якби не факти, що свідчать про про-

гресуюче посилення відриву системи 

підготовки наукових кадрів і дисерта-

ційних робіт від безпосереднього на-

укового процесу.

4. Ще однією тривожною тенден-

цією в динаміці кадрового потенціалу 

української науки є старіння наукових 

кадрів, зменшення в її складі частки 

найбільш продуктивних вікових груп від 

30 до 50 років. Приводом для стрима-

ного оптимізму могло б бути зростання 

в останні роки в наукових колективах 

групи науковців віком до 29 років. Про-

те описані вище дані, які свідчать, що 

переважна більшість пошукачів вчених 

ступенів після захисту дисертацій не ли-

шаються в науці, зводить цей оптимізм 

нанівець. Натяки ж на те, що це зумов-

лено наявністю в науці надто великої 

кількості представників старшого поко-

ління, що їх часом підкидають громад-

ськості засоби масової інформації, що-

найменше наївні. Вони не ґрунтуються 

на знанні реального стану справ. Старше 

покоління в силу своєї відданості науці 

й виробленої нелегким життям звички 

вдовольнятися меншим намагається 

підтримувати сучасний рівень наукових 

досліджень і з усіх сил прагне залучати 

молодь у науку. Проте без кардинальних 

змін в оплаті праці наукової молоді та 

створенні належних умов для наукового 

пошуку вирішити проблему формування 

оптимальної вікової структури вітчизня-

ної науки неможливо.
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