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1 Зараз захисти проводяться за 4 спеціальностями: 
01.03.01 — «Астрометрія і небесна механіка», 01.03.02 — 
«Астрофізика, радіоастрономія», 01.03.03 — «Геліо-
фізика і фізика Сонячної системи» та 05.07.12 — 
«Дистанційні аерокосмічні дослідження».

Метою статті є виявлення тенденцій та оцінка рівня докторських дисертацій, які було захищено в спеціалізованій 
вченій раді при Головній астрономічній обсерваторії НАН України з 1991 до 2016 року. Показано зниження кількості 
захистів протягом року, що відповідає загальній тенденції поступового зменшення кількості співробітників в галузі 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Україні, а також збільшення середнього віку дисертантів. 
Разом з тим, за цей час суттєво зросла кількість жінок, які захистили докторську дисертацію. Рівень цитування публі-
кацій дисертантів та їх середній індекс Гірша є стабільними. Загалом рівень докторських дисертацій, захищених в 
Головній астрономічній обсерваторії, залишається високим протягом всього періоду незалежності України.

К л ю ч о в і  с л о в а: наука, наукометрія, індекс Гірша.
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У 2016 році виповнилось 40 років з початку 
функціонування спеціалізованої ради у Го-
ловній астрономічній обсерваторії НАН Ук-
раїни (ГАО). Аналіз її роботи протягом чверті 
століття незалежності України дозволяє ви-
явити певні тенденції у підготовці докторів 
наук в галузі астрономії та оцінити зміни 
якості захищених дисертацій. 

Спеціалізовану вчену раду при ГАО було 
створено ще за часів СРСР наказом голови 
ВАКу № 42-в від 22.12.1975 р. «Об утвержде-
нии Спецсовета по присуждению ученой сте-
пени кандидата наук в ГАО АН УССР». Перше 
засідання ради відбулося 11 червня 1976 р. 
Рішенням Президії АН СРСР № 75-дс від 
20.08.1984 р. при ГАО АН УРСР відкрито 
Спе  ціалізовану вчену раду із захисту док торсь-

ких дисертацій за спеціальностями 01.03.01 — 
«Астрометрія і небесна механіка» та 01.03.02 — 
«Астрофізика». З того часу змінювався склад 
ради, було додано нові спеціальності1, але весь 
час незмінним залишався високий рівень за-
хищених дисертацій. Це можна під твердити 
якісним і кількісним аналізом ро біт дисер тан-
тів, спираючись на дані ADS Bib lio graphic 
Services [1]. 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ 

Аналіз кількісних показників захищених 
дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора фізико-математичних наук за роки 
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незалежності України (останні 25 років) по -
казав, що за цей час було захищено 62 ди-
сертації на здобуття наукового ступеня док-
тора фізико-математичних наук, з них 11 — 

за спеціальністю «Астрометрія і небесна 
механіка», 28 — за спеціальністю «Астрофі-
зика, радіоастрономія», 21 — за спеціальніс-
тю «Геліофізика і фізика Сонячної системи» 
та дві — за спеціальністю «Дистанційні аеро-
космічні дослідження». Дисертації було ви-
ко нано в ГАО НАН України, Київському на-

Рис. 1. Розподіл кількості здобувачів за місцем виконан-
ня дисертації 

Рис. 4. Кількість дослідників в галузі НДДКР (на міль-
йон населення) за даними The World Bank
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Рис. 2. Розподіл кількості захистів за рік протягом до-
сліджуваного періоду
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Рис. 3. Витрати на науку (у відсотках до загального бю-
джету) за даними The World Bank

В
ит

ра
ти

 н
а 

на
ук

у 
(у

 в
ід

со
т к

ах
 

до
 з

аг
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

у)

1995

2

1

0
2000

Ukraine Poland
Russian Federation European Union

2005

Рік
2010 2015

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ос
лі

дн
ик

ів
 в

 г
ал

уз
і 

Н
Д

Д
К

Р
 (

на
 м

іл
ьй

он
 н

ас
ел

ен
ня

)

1995

2000

3000

4000

1000
2000 2005

Рік
2010 2015

Ukraine Poland
Russian Federation European Union

27 %

11 %

5 %

5 % 5 %

3 %

3 %
1 %

8 %

6 %

11 %

13 %



61ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2017, 13 (6)

Тенденції докторських дисертаційних робіт, які було захищено у спеціалізованій вченій раді

ціональному університеті імені Тараса Шев-
ченка, інших наукових установах України та 
іноземних держав, серед яких США, Польща, 
Чехія, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, 
Російська Федерація. Відсотковий розподіл 
здобувачів за місцем виконання дисертації 
подано на рис. 1.

Максимальна кількість захистів доктор сь -
ких дисертацій відбулася в 1992 році, було 
захищено 7 робіт. Середня кількість захистів 
на рік складає 2,5 (рис. 2). На жаль, кількість 
захистів на рік неухильно знижується і 
можна передбачити, що в подальшому в рік 
буде проведено не більше одного захисту. Це 
відповідає загальній тенденції в Україні — 
зниженню кількості співробітників в галу -
зі науково-дослідних та дослідно-конст рук -
торських робіт (НДДКР) на тлі сталої кіль-
кості або зростання кількості працівників 
в цій галузі в країнах ЄС, або навіть у Росії, 
що узгоджується з даними про фінансуван -
ня науки (за даними The World Bank [2]) 
(рис. 3—4).

Важливим фактором у сучасному сус піль -
стві є дотримання гендерної рівності. В рей-
тингу Global Gender Gap Index, який  складено 
Всесвітнім економічним форумом, в 2015 ро-
ці Україна посіла 65-те місце з 145 країн.  За 
даними з доповіді «Наукова та науково-тех -
нічна діяльність у 2015 році» [3] жінки скла-
дають 50 % загальної кількості дослідників в 

Рис. 5. Гендерний розподіл авторів докторських дисер-
тацій 
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Україні, але лише 25 % від загальної кількос-
ті докторів наук (станом на 2015 р.). 

За час існування спеціалізованої ради в 
ГАО, з 1976 р. по 1991 р., відбулось всього 
2 захисти докторських дисертацій жінками [9]. 
З того часу ситуація дещо покращилась: май -
же кожна п’ята з дисертантів — жінка. Зважа-
ючи на те, що скорочується загальна кіль-
кість захистів, можна передбачити, що вже 
в 2020 році кількість жінок, які захистили 
докторську дисертацію в спеціалізованій вче-
ній раді ГАО, буде перевищувати кількість 
чоловіків (рис. 5).

Віковий діапазон дисертантів коливається 
від 35 до 74 років (рис. 6). Середній вік ди-
сертанта на 2020 рік складатиме 57,5 років.

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 

На сьогодні розроблено багато науко мет-
ричних індексів для оцінки якості роботи 
науковця. Але досить важко порівнювати за 
цими індексами роботи  90-х років минулого 
сторіччя і сучасні роботи. Глобалізація, доступ 
до сучасних засобів комунікації зробили ук-
раїнську «радянську» астрономічну науку час -
тиною світової астрономії.

Дослідження рівня докторських дисертацій, 
які було захищено в спеціалізованій вченій 
раді при Головній астрономічній обсерваторії 
НАН України з 1991 року до сьогодення, бу ло 



62 ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2017, 13 (6)

І.Е. Васильєва

виконано за декількома критеріями. Це за-
гальновідомий індекс Гірша, а також для оцін-
ки використовували загальну кількість поси-
лань на одну роботу й загальну кіль кість робіт. 
Всі ці дані можна отримати та проаналізува-
ти за допомогою декількох баз даних, зокрема 
Google Scholar, Scopus, Web of Science або ADS. 
Оптимальною для дос лідження було обрано 
ADS — за кількістю публікацій та можли вос-
тями аналізу [4, 5].

Щоб мати змогу порівняти старі та нові 
індекси, необхідно розробити критерій пере-
рахунку індексів цитування робіт в 90-ті роки 
на сучасний рівень. Для цього як критерій 

було взято загальний індекс для всієї об сер-
ваторії для певного року. Такий сервіс нада -
ється базою даних ADS — пошук за при-
належністю http://adsabs.harvard.edu/migh-
ty_search.html. Але, на жаль, автоматично 
це зробити не можливо. Навіть для великих 
обсерваторій пошук за назвою обсерваторії 
дає приблизно 80 % посилань [6, 7], а пошук 
для MAO (Main astromomical observatory) 
дає часом назви подібні до «Maine Univ., 
Orono», «Mainz, Universität, Germany» або 
«Main Astrophysical Observatory, Pulkovo, 
Rus sia». Тому, як нормуючий коефіцієнт для 
кожного року, було використано середній 

Рис. 7. Середня кіль-
кість посилань на одну 
роботу для докторів на-
ук — співробітників ГАО 
НАН України (а). Се-
редній індекс Ґірша для 
докторів наук — спів ро-
бітників ГАО НАН Ук-

раїни (б)
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індекс Гірша (h-індекс) та середню кількість 
посилань на одну роботу для докторів наук, 
які працювали в обсерваторії в той рік. На-
приклад, в 2015 році в обсерваторії пра цювало 
17 докторів наук [8]. Їхній спільний  h-індекс 
становив 301, середня кількість посилань на 
одну роботу — 9,96.

На графіках (рис. 7) показано зростання 
середньої кількості посилань на одну роботу 
та середнього значення індекса Гірша спів-
робітників ГАО — докторів фізико-мате ма тич-
них наук. Ці дані використано як нор муючі 
при оцінюванні рівня робіт, які було захищено 
в спецраді при ГАО НАН України. 

На рис. 8 подано кількість посилань на одну 
публікацію для кожного з докторів наук, які 
захистили роботи в спеціалізованій вченій 
раді при ГАО НАН України (на рік захисту). 
Якщо подивитися на перший графік, здавалося 
б, що рівень публікацій докторів, судячи з 
рівня цитування, за останні роки суттєво зріс. 
Але якщо цей показник подати в термінах 
2016 року — зростання буде не таким суттє-
вим. З 1991 року кількість цитувань зросла 
приблизно на 6,9 % і склала в середньому в 
2015 році 6,19 посилань на одну публікацію 
для здобувача.  Але тут необхідно згадати, що 
середня кількість посилань на одну статтю 
для докторів фізико-математичних наук — 
співробітників ГАО складала 9,96.

З 1991 до 2015 року індекс Гірша (в пе-
рерахунку на одиниці 2016 року) зріс при-
близно на 5,7 % і можна й надалі очікувати 
його підвищення (рис. 9). Якщо в 1991 році 
середній індекс Гірша для здобувачів складав 
10,37, то в 2015 році він збільшився до 10,97 
(для порівняння — середній h-індекс для 
докторів наук ГАО в 2015 році складав 16,72).

Якщо розглянути індекс Гірша за спе ціа -
льностями, то середні показники є насту п -
ними: для спеціальності 01.03.01 — 3,85, для 
01.03.02 — 13,04, для 01.03.03 — 10,20. Реа-
льний середній індекс Гірша для робіт за 
спеціальністю 01.03.02, які було захищено в 
2015 році становить  2,0.

Отже, найімовірніший наступний здобувач 
ГАО на період до 2020 року це рівновіро -
гідно чоловік або жінка 1958—1962 року на -
родження, фахівець за спеціальністю астро-
фізика та радіоастрономія або геліофізика та 
фізика Сонячної системи, що закінчив/ла 
ВНЗ в 1983—1986 року, з індексом Гірша 
близько 11,0 та середньою кількістю циту -
вань на одну статтю біля 6,3. 

ВИСНОВКИ

Таким чином, кількісний та якісний ана-
ліз роботи Спеціалізованої вченої ради при 
Головній астрономічній обсерваторії НАН Ук-
раїни протягом 1991—2016 років показав зни -
ження кількості захистів на рік та збіль шен-
ня середнього віку здобувачів. Разом з тим, 
за цей час суттєво зросла кількість жінок, 
які  захистили докторську дисертацію. Рівень 
цитування публікацій докторів наук та їх ній 
середній індекс Гірша є стабільними. От же, 
рівень докторських дисертацій, які було захи-
щено в ГАО, залишається високим протягом 
всього періоду незалежності країни.   

Дослідження виконано за допомогою NASA 
ADS Bibliographic Services та Кизюн Л.М., яка 
допомогла отримати дані з архіву ГАО. 
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TRENDS OF DOCTORAL DISSERTATIONS 
THAT HAVE BEEN DEFENDED 

AT SPECIALIZED ACADEMIC COUNCIL 
OF THE MAIN ASTRONOMICAL 

OBSERVATORY OF THE NAS 
OF UKRAINE IN 1991—2016

The research is aimed at revealing trends and estimating 
quality of doctoral dissertations that have been defended at 
Specialized Academic Council of the Main Astronomical 
Observatory of the NAS of Ukraine within the period from 
1991 to 2016. The analysis has shown a drop in the number 
of defended dissertations per year, which is consistent with 
the general downward trend in the number of employees 
in the R&D of Ukraine, as well as a rise in the average age 
of doctoral degree seekers. However, during this period, 
the share of women who have defended their doctoral 
dissertation increased significantly. The citation rate of doc-
toral re searchers and their average h-index have remai ned 
constant. Overall, the quality of doctoral dissertations 
which have been defended at the Main Astronomical Ob-
servatory remains high throughout the period of Ukraine’s 
independence.

Keywords : science, scientometrics, and Hirsch index.
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ТЕНДЕНЦИИ ДОКТОРСКИХ 
ДИСЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ, 

ЗАЩИЩЕННЫХ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
УЧЕНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВНОЙ 

АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 
НАН УКРАИНЫ В 1991—2016 годах

Целью статьи является выявление тенденций и оцен-
ка качества докторских диссертаций, защищенных в спе-

циализированном ученом совете Главной астрономичес-
кой обсерватории НАН Украины с 1991 по 2016 год. По-
казано снижение количества защищенных диссертаций 
в год, что согласуется с общей тенденцией постепенного 
сокращения числа сотрудников в области научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ в Ук-
раине, а также увеличение среднего возраста диссертан-
тов. Однако за этот период количество женщин, защи-
тивших докторскую диссертацию, значительно возросло. 
Уровень цитирования публикаций диссертантов и их 
средний индекс Хирша остались неизменными. В целом, 
качество докторских диссертаций, которые были за-
щищены в Главной астрономической обсерватории, ос-
тается высоким за время независимости Украины.

Ключевые слова : наука, наукометрия, индекс Хирша.


