ЛІЛІЯ ІВАНИЦЬКА 1
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна)

Нереалізований проект Віктора Глушкова
— втрачений шанс для радянської
економіки
Victor Glushkov’s unrealized project — the lost chance for a soviet economy. The article is dedicated to research on
the history of creation and attempts to put into practice the largest projects of Victor Glushkov — Nationwide automated control system of the Soviet economy. The project involved the conversion of all
countries to the electronic document management, paperless form, and provided implementation as
well as an opportunity for effective and integrated management of the country’s economy structures
at various levels both in on-line, and in different time modes. The project could rely on the actual
optimization of technical, economic and organizational processes, management reorganization, the
creation of the Information Technology industry. The author discloses reasons for non-acceptance of V.
Glushkov’s project by the former leadership of the USSR. There is a conclusion about a lost opportunity
for the Soviet economy to embark on the development of information society in the economic sphere.
Keywords: Victor Glushkov, information society, economy, reforms, computer network.
Нереализованный проект Виктора Глушкова — потерянный шанс для советской экономики. Статья посвящена
истории создания и попыткам внедрения в жизнь самого масштабного проекта Виктора Глушкова — автоматизированной системы управления экономикой СССР. Проект предусматривал
перевод всех документов в электронный, безбумажный формат, а также, при условии успешного внедрения, осуществления эффективного и комплексного управления экономикой страны
на различных уровнях как в on-line, так и в других режимах. Благодаря проекту можно было
надеяться на реальную оптимизацию технологических, экономических и организационных
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процессов, реорганизацию управления, создание индустрии информационных технологий
в СССР. В статье рассматриваются причины отказа от принятия проекта руководством бывшего СССР и анализируются последствия такого шага. Сделан вывод о потере для советской
экономики шанса стать на путь развития информационного общества в сфере экономики.
Ключевые слова: Виктор Глушков, информационное общество, экономика, реформы,
компьютерная сеть.

В історії розвитку радянської науки є багато прикладів успішного втілення
в життя надзвичайно вдалих наукових проектів, розроблених українськими
вченими. Проте існує й інший комплекс новацій, яким, на жаль, з різних причин не знайшлося місця в тогочасній радянській системі економічного та політичного простору. У поданій статті йтиметься про один із найбільш цікавих,
масштабних та радикальних невтілених проектів, запропонованих видатним
українським ученим-кібернетиком Віктором Глушковим — створення та намагання втілити в життя Загальнодержавної автоматизованої системи збору
та обробки інформації (ЗДАС, в оригіналі російською — Общегосударственная автоматизированная система, ОГАС).
Актуальність теми зумовлена нинішнім станом як економічного, так й інформаційного розвитку світу: перманентні всеохоплюючі економічні кризи,
намагання підвищувати ефективність функціонування економіки, державного управління, місцевого самоврядування завдяки впровадженню передових інформаційно-комунікаційних технологій. З огляду на це, впровадження
та використання ЗДАС як ефективної системи управління економічними процесами могло б запобігти або, принаймні, заздалегідь попередити економічні
негаразди, на чому, пророкуючи сьогодення ще у 1970-х роках, наголошував
видатний учений. Крім того, всебічне дослідження проекту та викриття причин неможливості впровадження його в колишньому СРСР — це ще одна
спроба розкрити наслідки прийняття необґрунтованих рішень тогочасним
союзним керівництвом, продемонструвати трагічність ситуації, коли розвиток техніки стає заручником політичних рішень.
Згідно зі спогадами самого Віктора Глушкова технічна документація згаданого проекту уже після першого розгляду її на закритому засіданні спеціальної комісії знищувалася, а будь-які відомості, що стосувалися ЗДАС залишалися суворо засекреченими ще не один десяток років. Навіть в Інституті
кібернетики АН УРСР — основному центрі розробки документації з цього
проекту, заборонялося мати в себе копію документів2. Саме через це нині відновити технічну документацію проекту задля більш повного її аналізу є неможливим. Відтак основним джерелом інформації про ЗДАС є спогади без2

В. Малиновский, Академик Глушков, Киев 1993, с. 99.
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посередніх учасників тих подій та науковців, що мали безпосередній стосунок
до проекту3. Існує також цілий ряд наукових та науково-популярних видань,
в яких сам Віктор Глушков, а також ряд його однодумців після відхилення
керівництвом країни проекту загалом, намагалися пропагувати необхідність
удосконалення методів централізованого управління економікою колишнього
СРСР на основі досягнень науково-технічного прогресу, що так чи інакше
були пов’язані з ідеями, запропонованими у ЗДАС4.
Пропозиція щодо широкого використання електронно-обчислювальної
техніки для ефективного управління економікою колишнього СРСР вперше
була озвучена заступником начальника Обчислювального центру Міністерства оборони СРСР інженером-полковником Анатолієм Китовим. Саме
він у січні 1959 року підготував доповідь Микиті Хрущову (відому як Лист
М.С. Хрущову) та скерував до ЦК КПРС свої пропозиції щодо необхідності
розвитку обчислювальної техніки в країні та створення загальнодержавної
автоматизованої системи управління народним господарством на основі єдиної державної системи обчислювальних центрів5. А. Китов стверджував, що
недоліки в діяльності керівного апарату призводять до невиправдано великих
економічних витрат. Отже, необхідно провести корінні зміни та вдосконалити
методи й засоби управління шляхом переходу від ручних і особистих форм
управління до автоматизованих систем, створених на основі використання
електронних обчислювальних пристроїв. Учений не міг не розуміти, що такі
заходи неминуче призведуть до скорочення адміністративного та управлінського персоналу, можливо, навіть до ліквідації цілого ряду урядових структур і відомств. Безумовно, це викликало б незадоволення та супротив з боку
існуючого бюрократичного апарату, але все ж він наважився на цю пропозицію, оскільки вважав, що для процесу реформування потрібні зміни в усіх
ланках народногосподарського комплексу.
Учений пропонував на першому етапі проведення реформ встановити
ЕОМ на великих підприємствах та в окремих відомствах, а надалі їх необхідно було об’єднати у „великі комплекси”, створивши єдину автоматизовану
систему управління країни загалом.
А ще учений запропонував створити єдиний координаційний суспільний
орган для автоматизованих систем управління — Держкомупр (Госкомпур),
3 В. Деркач, Кибернетика — любовь его, „Наука та наукознавство” 2003, № 3, с. 10–50; Б. Малиновський, Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні, Київ 2004, с. 42–58;
Б. Малиновський, Зберігати довічно, Київ 2007, с. 58–67; В. Шкурба, В.М. Глушков в воспоминаниях современников, „Кибернетика и системный анализ” 1998, № 4, с. 10–13.
4 В. Глушков, В. Валах, Что такое ОГАС?, Киев 1981; В. Глушков, Г. Добров, В. Терещенко,
Беседы об управлении, Киев 1974; В. Глушков, Основы безбумажной информатики, Москва 1982;
В. Моев, Бразды управления. Диалог с академиком В.М. Глушковым, Москва 1977.
5 В. Китов, Е. Филинов, Л. Черняк, Анатолий Иванович Китов, „Виртуальный
компьютерный музей” 3 декабря 1999, http://www.computer–museum.ru/galglory/kitov.htm [доступ: 1.05.2013].
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який би задля ефективності роботи та необхідного контролю і високого покровительства підпорядковувався би комусь із членів Політбюро ЦК КПРС.
На думку вченого, втілення запропонованої ідеї дозволило б якнайкраще використати
главные экономические преимущества социалистической системы: плановость экономики
и централизованность управления. Создание автоматизированной системы управления
в стране, — писав він, — будет означать революционный скачок в развитии нашей страны
и обеспечит полную победу социализма над капитализмом6.

Як реакція влади на лист А. Китова була створена спеціальна Державна
міжвідомча комісія на чолі з академіком Акселем Бергом (на той час заступником міністра оборони), що підготувала в травні 1959 року Постанову ЦК
КПРС та Ради Міністрів СРСР Про прискорення і розширення виробництва
обчислювальних машин та їх впровадження в народне господарство. Однак
головна пропозиція вченого щодо автоматизації управління економікою країни на основі створення загальнодержавної мережі обчислювальних центрів
врахована не була. Як бачимо, представники влади зайняли неоднозначну позицію: з одного боку, вони нібито заохочували впровадження нових технологій, але з іншого — абсолютно не бажали корінного зламу організації системи
радянського управління.
Окрилений ухваленою постановою, А. Китов восени того ж року підготував другу доповідь для М. Хрущова та ЦК КПРС (так званий проект Червона
книга), у якому запропонував створити об’єднану автоматизовану систему
керування подвійного призначення — для збройних сил СРСР (під час „особливих періодів”) і для народного господарства країни (у мирний час) на базі
загальної мережі обчислювальних центрів, підпорядкованих Міністерству
оборони СРСР. На думку вченого, за допомогою концентрації наявної обчислювальної техніки в потужних Обчислювальних центрах та чіткої і надійної
її експлуатації військовим персоналом можна було подолати тодішнє відставання Радянського Союзу від США у сфері розробки та використання ЕОМ7.
Пропозицію вченого розглянула спеціально створена комісія Міністерства оборони СРСР на чолі з маршалом Костянтином Рокоссовським. Висловлена в преамбулі доповіді А. Китова критика стану справ із впровадженням
ЕОМ у військовому Міністерстві та пропозиції докорінним чином перебудувати систему керування Міністерством оборони й вищими ешелонами влади
очікувано викликали негативну реакцію з боку представників Міністерства
оборони й Ради Міністрів СРСР. По-перше, А. Китов порушив принципи су6

А. Кутейников, В. Шилов, АСУ для СССР: Письмо А.И. Китова Н.С. Хрущову, 1959 г.,
„Вопросы истории естествознания и техники” 2011, № 3, с. 45–52.
7 Проект „Красная книга”, Китов Анатолий Иванович пионер кибернетики, информатики
и автоматизированных систем управлени, http://www.kitov–anatoly.ru/naucnye–trudy/proekt–
krasnaa–kniga [доступ: 3.05.2013].
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бординації, що аж ніяк не вітається у військових відомствах, спочатку представивши свій проект не безпосередньому керівництву, а відразу найвищій
інстанції. По-друге (і найголовніше) — працівники партійного апарату ЦК
КПРС та вищих ешелонів адміністративної влади, зокрема керівництво Міністерства оборони СРСР злякалися, що така корінна перебудова системи
управління може призвести до усунення їх від важелів керівництва і, відповідно, позбавити реальної і такої бажаної влади. На нашу думку, державне керівництво навмисно скерувало пропозицію А. Китова на розгляд комісії саме
Міністерства оборони СРСР, яке вчений активно критикував у доповіді. Отже,
партійне керівництво намагалося руками Міністерства оборони „остудити”
аж занадто реформаторський запал ученого, який повною мірою не вписувався у налагоджену адміністративно-бюрократичну систему країни.
Наслідки не забарилися — А. Китова виключили з членів Комуністичної
партії й усунули з посади керівника Обчислювального центру Міністерства
оборони СРСР, фактично звільнивши із Збройних Сил СРСР без права надалі
займати керівні посади. Таке покарання ставило хрест не лише на військовій
кар’єрі А. Китова, воно могло мати непередбачувані наслідки і для наукової
діяльності вченого, і для його фізичного існування.
Проте А. Китов не зважив на таку реакцію влади і лишився вірним собі
та своїм ідеям, популяризацією яких, не зважаючи ні на що, продовжував займатися і надалі. У 1961 році, напередодні ХХII з’їзду КПРС, він опублікував ще одну новаційну статтю, де вся радянська економіка була представлена як „складна кібернетична система, яка включала величезну кількість
взаємопов’язаних циклів, що контролюються”. З огляду на це учений обґрунтував потребу в національній системі автоматизації керування народним
господарством країни на базі майбутньої державної мережі обчислювальних
центрів, які повинні були оптимізувати функціонування цієї системи8.
Стаття, безумовно, була на часі, адже, як відомо, після остаточної ідеологічної реабілітації кібернетики у 1959 році в колишньому СРСР починається
період кібернетичного ентузіазму9. З’являються перші позитивні державні постанови щодо розвитку обчислювальної техніки10, схвальні статті у науково–
популярній пресі, в яких електронно-обчислювальні машини велично починають називати „машинами комунізму”11. А нова програма КПРС, прийнята
на ХХII з’їзді партії (1961), проголошувала кібернетику як одну з наук, що покликані відіграти вирішальну роль у процесі побудови матеріально-технічної
бази комунізму:
8 А. Китов, Кибернетика и управление народным хазяйством, „Кибернетику — на службу
коммунизму” 1961, № 1, с. 203–218.
9 Л. Іваницька, До питання про громадську реабілітацію кібернетики як науки в колишньому СРСР, „Часопис української історії” 2006, № 4, с. 126–130.
10 Архів Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, ф. 1, оп. 1, од. збер. 15.
11 В. Пекелис, Человек, кибернетика и бог, „Наука и религия” 1960, № 2, с. 27.
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Получат широкое применение кибернетика, электронные счетно-решающие и управляющие устройства в производственных процессах промышленности, строительной индустрии
и транспорта, в научных исследованиях, в плановых и проектно-конструкторских расчетах,
в сфере учета и управления12.

Ідеї А. Китова переосмислив, доопрацював і з новими силами почав агітувати за них представників вищих ешелонів влади директор Інституту кібернетики АН УРСР Віктор Глушков.
Обґрунтовуючи ідею необхідності створення загальнодержавної автоматизованої системи управління економікою, вчений виходив із гіпотези про
так звані інформаційні бар’єри, з огляду на які товарно-грошові відносини
та ієрархія в управлінні, починаючи з 1930-х років, більше не забезпечували
достатнього рівня інформації для ефективного управління. За розрахунками
В. Глушкова, лише для того, щоб підтримувати радянську економіку на тому
рівні ефективності, якого досягнуто в 1960-х роках, необхідно було все населення СРСР якнайшвидше залучити до роботи над розрахунками13.
За спогадами самого В. Глушкова, для роботи над своїм проектом він використав також концепцію єдиної системи обчислювальних центрів для обробки
економічної інформації, авторами якої були академік, видатний радянський
економіст, статистик Василь Нємчинов та ряд його учнів. Вони запропонували використовувати наявну в обчислювальних центрах комп’ютерну техніку
в режимі керування на відстані. По суті, це було повторення пропозиції, яка
була підготована в 1955 році Академією наук СРСР щодо створення системи
академічних обчислювальних центів для наукових розрахунків. Саме з огляду
на цю пропозицію і був створений у 1957 році Обчислювальний центр АН
УРСР14. В. Нємчинов та його однодумці запропонували створити потужні Обчислювальні центри в Москві, Києві, Новосибірську, Ризі, Харкові та інших
великих містах, які б за потреби допомагали у розрахунках задач економічного характеру15.
У 1958 році В. Нємчинов організував Лабораторію із застосування статистичних та математичних методів і ЕОМ для економіки та планування, а згодом
очолив наукову раду АН СРСР з цієї проблематики та секцію економічної кібернетики наукової ради з кібернетики. Нарешті у квітні 1960 року вченимкібернетикам вдалося скликати першу всесоюзну нараду із застосування математичних методів й ЕОМ в економіці та плануванні16.
У червні 1961 року заступник Голови Ради Міністрів Олексій Косигін
виступив із закликом до вчених щодо розробки пропозицій із застосування
12

Программа Коммунистической партии Советского Союза, Москва 1976, с. 71.
Л.Р. Грэхэм, Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском
Союзе, Москва 1991, с. 267.
14 Архів Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, ф. 1, оп. 1, од. збер. 6.
15 В. Малиновский, Академик Глушков, с. 96.
16 Н. Федоренко, Вспоминаю прошлое, заглядываю в будуще, Москва 1999, с. 146–147.
13
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ЕОМ в плануванні та управлінні виробництвом17. Одним із перших з великим
ентузіазмом заклик підтримав Віктор Глушков.
У листопаді 1962 року за сприяння Президента Академії наук УРСР
Мстислава Келдиша В. Глушков зустрічається з О. Косигіним і знайомить його
зі своїм баченням вирішення проблеми підвищення ефективності функціонування економіки країни. Директор Інституту кібернетики АН УРСР пропонує ідею створення загальнодержавної автоматизованої системи управління
економікою країни18.
Партійному та державному керівництву СРСР дуже сподобалася ідея
створення моделі радянської економіки у вигляді своєрідної кібернетичної
системи. Адже з’являлася реальна можливість вирішити назрілі економічні
проблеми країни шляхом оптимізації інформаційних потоків та за рахунок
певного удосконалення методів управління.
Як відомо, реформа М. Хрущова з реорганізації народного господарства
СРСР (1957) передбачала зміну галузевої структури управління — територіальною, паралельно ліквідовувалися міністерства і створювалися Ради народного господарства областей та економічних районів. Однак слабкою стороною таких трансформацій була недостатня координація діяльності місцевих
органів на загальносоюзному рівні, що, врешті, вело до порушення внутрішніх зв’язків народногосподарського комплексу загалом. Для вирішення цієї
проблеми створювалися республіканські раднаргоспи та галузеві державні
комітети. Зрозуміло, що така організаційна багатоступеневість та нерідко дублювання функцій одних ланок керівництва іншими призводила до значних
складнощів у системі управління. За допомогою загальнодержавної автоматизованої системи управління можна було уникнути певних проблем. До того ж,
ця реформа корінним чином не зачіпала основи радянського бюрократичного
апарату управління, тобто в ідеалі проблема могла бути вирішена без проведення будь-яких радикальних реформ.
В. Нємчинов і В. Глушков повсякчас активно продовжують лобіювати свої
пропозиції в декількох напрямах одночасно, намагаючись переконати представників влади в їх ефективності та доцільності. У лютому 1963 року вони
стали організаторами листа М. Хрущову, в якому від імені молодих співробітників лабораторії В. Нємчинова, Інституту кібернетики АН УРСР та Обчислювального центру АН виявляли стурбованість зростаючим відставанням
СРСР у сфері обчислювальної техніки, а також вносили пропозиції щодо виробництва та впровадження ЕОМ19.
17

А. Косыгин, За тесную связь науки с жизнью, „Правда” 1961, № 132, 15 июня.
Б. Малиновский, История вычислительной техники в лицах, Киев 1995, с. 154.
19 В. Герович, Интер–Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональная компьютерная сеть, „Неприкосновенный запас” 2011, № 1 (75), http://magazines.russ.ru/
nz/2011/1/ge4.html [доступ: 22.04.2013].
18
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Невдовзі після спілкування В. Глушкова з О. Косигіним виходить розпорядження Ради Міністрів СРСР про створення спеціальної комісії з підготовки матеріалів для постанови уряду щодо цього питання. Головою комісії
було призначено В. Глушкова, до її складу увійшли також учені-фахівці економічного профілю: академік Микола Федоренко, начальник ЦСУ Володимир Старовський, перший заступник міністра зв’язку Анатолій Сергійчук та
інші20. В. Глушков дістав широкі повноваження щодо консультацій на найвищому рівні з економічних питань.
У травні 1963 року виходить постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР
про прискорення впровадження ЕОМ та автоматизованих систем управління
у народне господарство21. В. Глушков надає уряду розроблену ним концепцію
мережі Обчислювальних центрів для керування економікою на всіх рівнях
(від підприємства до Держплану та Ради Міністрів СРСР)22. Про подальший
розвиток на державному рівні концепції В. Глушкова свідчить Постанова ЦК
КПРС за № 564 від 21 травня 1963 року про створення єдиної мережі обчислювальних центрів та інтеграції їх у Республіканську автоматизовану систему
управління (РАСУ).
4 вересня 1963 року під головуванням В. Глушкова при Державному комітеті з координації науково-дослідних робіт СРСР була створена Міжвідомча
наукова Рада з питань впровадження обчислювальної техніки та економікоматематичних методів у народне господарство СРСР23. Ця посада відкривала
перед ученим нові можливості та реальні перспективи у справі інформатизації
суспільства.
До середини 1964 року під керівництвом В. Глушкова група вчених, до
складу якої входили А. Китов, Володимир Михалевич, Анатолій Нікітін та
інші, розробили перший ескізний проект, який дістав назву Єдиної державної
мережі обчислювальних центрів (в оригіналі російською — ЕГСВЦ — Единая
государственная сеть вычислительных центров), до якої входило близько 100
центрів, розташованих у великих промислових містах країни та центрах еко-

20

В. Малиновский, Академик Глушков, с. 95.
В. Шкурба, В команде Глушкова, Академик В.М. Глушков — пионер кібернетики, Киев
2003, с. 351–356.
22 Архів Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, ф. 1, оп. 2, спр. 904,
с. 1–32.
23 Государственный архив Российской Федерации, ф. Р–5446, оп. 106, спр. 1324, с. 160–
172; А. Кутейников, История проекта создания автоматизированной системы управления
советской экономикой (ОГАС) в 1960–1980-х гг. по материалам Государственного архива РФ,
Российского государственного архива экономики и архива ВНИИ проблем вычислительной
техники и информатизации, [в:] Труды SORUCOM–2011. Вторая Международная конференция
„Развитие вычислительной техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего
СССР” SORUCOM–2011 (Великий Новгород, 12–16 сентября 2011 г.), Великий Новгород 2011,
с. 194–197.
21

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 1, 2013
© for this edition by CNS

MPW-1.indb 294

2014-08-19 10:59:24

Нереалізований проект Віктора Глушкова

295

номічних районів, які були об’єднані між собою широкосмуговими каналами
зв’язку24.
Згідно зі спогадами самого В. Глушкова планувалося створити тришарову
структуру мереж обчислювальних центрів. Нижній прошарок об’єднував обчислювальні центри та пункти збору інформації, розподілені по території країни, що базувалися на підприємствах та організаціях. Вони були своєрідними
регіональними накопичувачами інформації. Їх кількість учені визначили в 20
тисяч одиниць. Другий прошарок являв собою опорні обчислювальні центри,
що розташовувалися в крупних промислових містах. Кордони територій, які
обслуговували ці ОЦ, збігалися зі сформованими на той час адміністративно–
територіальними межами.Отже, на території РРСФР планувалося побудувати
16 ОЦ, в УРСР та Молдавії — 6, в Білорусії, республіках Прибалтики, Закавказзі, Казахській РСР та республіках Середньої Азії — по одному ОЦ. Третій
шар — головний ОЦ в Москві, саме в ньому здійснювалось оперативне керівництво всією мережею, паралельно в ньому зберігалася та досліджувалася
інформація, яка надавалась для найвищих урядових організацій та установ.
Уся мережа ОЦ підпорядковувалася спеціальному Держкомітету при Раді Міністрів СРСР, який керував мережею та слідкував за її експлуатацією25.
Проектом передбачалася наявність розподіленої бази даних та можливість віддаленого безадресного доступу до неї з будь-якої точки мережі після
автоматичної перевірки повноважень особи, що робила запит. Був розроблений цілий ряд новацій, пов’язаних із захистом інформації. Крім того, проект
передбачав безгрошову систему електронних розрахунків населення.
[Подобная система сможет] если не полностью закрыть дорогу, то, во всяком случае,
сильно ограничить такие явления, как воровство, взяточничество, спекуляцію26.

Побудувати мережу В. Глушков розраховував за 10 років — до 1975 року,
на реалізацію проекту загалом він відводив 3–4 п’ятирічки. Для експлуатації
мережі потрібно було підготувати близько 300 тисяч фахівців. Що стосується
матеріальних витрат, то за попередніми розрахунками авторів проекту вони
визначалися в сумі 20 млрд. карбованців. „На той час ця сума була більшою,
ніж державні витрати на атомну та космічну програми разом, та й організаційно ЗДАС була набагато складнішою […]”. Однак В. Глушков стверджував,
що регіональні обчислювальні центри швидко окуплять кошти, затрачені на
їх побудову, адже зможуть самостійно вирішувати місцеві економічні, інженерно–технічні, статистичні та інші завдання, пов’язані з організаційними
моментами. Зокрема, вчений підкреслював,
24

В. Малиновский, Академик Глушков, с. 99.
В. Шкурба, Глушков и ОГАС, В.М. Глушков, http://www.iprinet.kiev.ua/gf/shkurba_ogas.
htm [доступ: 28.04.2013].
26 Там само.
25
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що вкладені в проект у першій п’ятирічці 5 мільярдів карбованців в кінці п’ятирічки складуть
прибуток в понад 5 мільярдів карбованців. А всього за три п’ятирічки реалізація проекту принесла би в бюджет не менше 100 мільярдів карбованців. І це ще дуже приблизна і зменшена
цифра27.

Автори проекту сподівалися, що при створенні математичної моделі економіки, за допомогою комп’ютерів вони зможуть запобігти розповсюдженій
на той час практиці підтасування та перекручування звітних даних, що надавалися до контролюючих організацій28. Для цього вони технічно спробували
не допустити будь-яку можливість обійти автоматизований процес збору інформації та запобігти втручанню у роботу системи в ручному режимі. Проект передбачав, що „циркуляция экономической информации вне ЕГСВЦ не
допускается”29. В. Глушков намагався створити всеосяжну систему, яка б визначала, регулювала й загалом контролювала процес управління економікою.
Отже, учений пропонував трансформувати всю радянську бюрократичну піраміду.
[…] необходимо подробно проектировать рабочий день и рабочую неделю каждого должностного лица, создавать подробные классификаторы обязанностей, документов, четко (во времени
и лицах) определять порядок их рассмотрения и т.д.30

Безумовно, такі ідеї не могли не зустріти спротиву з боку радянських
партійних і державних функціонерів. Це передбачив М. Келдиш, який відразу
після ознайомлення із суттю проекту порадив Глушкову не наполягати на
впровадженні безгрошової електронної системи розрахунків для населення.
На думку М. Келдиша, впровадження електронних розрахунків вже на цьому
етапі могло викликати зайві негативні емоції (президент Академії наук СРСР,
мабуть, краще за Глушкова орієнтувався в політичних наслідках наполягання
на впровадженні такої ідеї). В. Глушков погодився.
У такому вигляді проект був представлений спеціальній державній комісії. Комісія прийняла проект загалом , але із запереченням Центрального
статистичного управління (ЦСУ). Керівник ЦСУ — В. Старовський запевняв
членів комісії в тому, що ЦСУ, яке свого часу було організоване ще з ініціативи
Леніна, успішно впорувалося і впорується із завданням отримання інформації, якої цілком достатньо для успішного керівництва країною. Звідси висновок: ніяких кроків у напрямі реформування керівництва економікою країни
робити немає потреби. Крім цього, проти проекту В. Глушкова та проти вче27

В. Деркач, Кибернетика — любовь его, с. 30.
В. Глушков, В. Валах, Что такое ОГАС?, с. 96–116.
29 В. Герович, Интер–Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональная
компьютерная сеть, „Неприкосновенный запас” 2011, № 1 (75), http://magazines.russ.ru/
nz/2011/1/ge4.html [доступ: 22.04.2013].
30 Ю. Капитонова, А. Летичевский, Парадигмы и идеи академика В.М. Глушкова, Киев 2003,
с. 191.
28
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ного особисто почали виступати такі ліберальні учені-економісти, як — Овсій
Ліберман, Віктор Бєлкін, повне ім’я Ігор Бірман та інші, які пов’язували вирішення економічних проблем у державі з децентралізацією економічного
планування й управління та впровадженням ринкового стимулювання для
підприємств. На їхню думку, проект В. Глушкова зберігав застарілі форми централізованого економічного управління і концентрував на собі занадто великі кошти, необхідні для проведення структурної реформи економіки. Сам
О. Ліберман пообіцяв О. Косигіну, що, мовляв, його економічна реформа, на
відміну від проекту В. Глушкова, буде коштувати рівно стільки, скільки коштуватиме папір, на якому буде надрукована постанова Ради Міністрів, а результат вражатиме31.
У червні 1964 року проект Глушкова було винесено на розгляд уряду,
а в листопаді відбулося засідання Президії Ради Міністрів, на якому В. Глушков доповідав про результати діяльності комісії. Урядове рішення було таким:
доручити доопрацювання проекту ЦСУ за участю Міністерства радіопромисловості. Після „доопрацювання” ЦСУ від проекту практично нічого не
залишилося. Була вилучена і миттєво знищена майже вся економічна частина,
в якій пропонувалося будівництво економіки країни не на основі товарно-грошових відносин, а на базі наукового розрахунку балансу потреб суспільства
загалом і кожного його представника зокрема та ресурсів для задоволення цих
потреб. По суті, програма перетворилася у завдання вдосконалення роботи
ЦСУ, з чим тепер не погодився Держплан. Проект знову передали В. Глушкову
на доопрацювання.
У червні 1965 року, коли Глушков черговий раз надав свій проект на розгляд уряду, політична ситуація в країні уже змінилася — М. Хрущова було
усунено від влади, і регіональна система раднаргоспів, на яку був розрахований проект, була замінена на попередню — відомчу структуру галузевих
міністерств. У результаті програма підпорядкування технічної бази існуючій
на той час плановій системі управління економікою країни була відхилена і,
відповідно, був зроблений вибір на користь ринкових важелів управління.
Проект В. Глушкова було відкинуто остаточно, оскільки навіть у „доопрацьованому” вигляді у ньому тепер не було потреби. Згідно зі спогадами самого
В. Глушкова, його викликав Петро Шелест (на той час Перший секретар ЦК
Компартії України) і сказав, щоб учений тимчасово припинив пропаганду
ЗДАС і зайнявся системами вищого рівня32.
До речі, слід відзначити, що боячись збільшення централізації влади
в СРСР, проект системи отримав нещадну критику і з боку країн „західного
світу”, принаймні цю причину висловлювали офіційні іноземні джерела. Але,
на нашу думку, причини критики цього проекту зарубіжними вченими мали
31
32

В. Малиновский, Академик Глушков, с. 101–102.
Там само, с. 102.

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 1, 2013
© for this edition by CNS

MPW-1.indb 297

2014-08-19 10:59:24

298

ЛІЛІЯ ІВАНИЦЬКА

дещо інший характер. Впровадження проекту В. Глушкова відкривало реальні
можливості для побудови в колишньому СРСР постіндустріального суспільства, що перш за все турбувало західні урядові організації.
Відхилення проекту В. Глушкова було невипадковим, так само, як свого
часу не було випадковим і невизнання самої кібернетичної науки вченимифілософами у колишньому СРСР. Титанічні зусилля Глушкова постійно
наштовхувалися на стіну байдужості, нерозуміння, а часто і просто неприхованого ворожого ставлення до нього з боку верхівки командно-адміністративної системи. Адже за допомогою автоматизованої системи управління
економікою могли бути викриті недоліки та спотворення, притаманні радянській системі господарювання, що їх постійно намагалися приховувати від
суспільства. Отже, монополія політичної системи на економічну інформацію
та процеси управління загалом була би порушена, що, відповідно, призвело
б до зменшення її владних функцій. Крім цього, проти комп’ютеризації економічного планування та управління виступали деякі керівники промислових підприємств і державні чиновники, які розуміли, що програма відразу
виявить неефективність їх керівництва, що зрештою загрожувало їм втратою
своїх насиджених місць. Потрібно також враховувати, що невідомо, у чиєму
підпорядкуванні опинилось би відомство, яке б відслідковувало та керувало
ЗДАС. А саме воно могло стати центральним органом управління, адже в руках його керівників була б зосереджена вся інформація щодо ситуації в країні. Боротьба за підпорядкування цієї структури почала вестися між різними
міністерствами, Держпланом СРСР, ЦСУ СРСР та іншими організаціями
й відомствами. Безумовно, важко уявити, що така структура не була б підконтрольна центральним органам влади, але все ж ніхто не міг гарантувати, що
це відомство не буде еволюціонувати і, врешті, не стане серйозним конкурентом владі.
Специфіка проекту В. Глушкова полягала в тому, що очікуваний результат
міг настати лише у випадку його повної реалізації на всіх рівнях. Без докорінної реорганізації управління верхівки влади локальна оптимізація втрачала
будь-який сенс. Зіткнувшись із критикою та неможливістю отримати повне
фінансування, В. Глушков переглядає проект, пропонуючи автоматизацію
окремих галузей та міністерств з перспективою їхнього об’єднання в майбутньому. Автоматизовані системи управління деякими підприємствами поступово впроваджувалися, проте вони не були поєднані в одне ціле. Зокрема,
проектом зацікавилися оборонні міністерства Союзу, від яких і були отримані
кілька великих замовлень. Програмне забезпечення, яке було напрацьоване
в рамках автоматизації галузей економіки, використовувалося до 1990 року.
Через перехід економіки на ринкові відносини воно втратило актуальність.
Неприйняття ЗДАС було стратегічною помилкою керівництва колишнього СРСР. Адже створення цієї системи давало унікальну можливість
об’єднати інформаційну та телекомунікаційну структури країни в єдину
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систему, що дозволяла на якісно новому науково-технологічному рівні вирішувати актуальні питання управління, економіки, освіти, охорони здоров’я,
екології тощо. Вона відкривала доступ усім до банків даних та знань з основних проблем науки й техніки, давала можливість інтегруватися в міжнародну
інформаційну систему. Було втрачено шанс формування нового постіндустріального суспільства. Наслідки цього вітчизняна економіка спокутує й донині.
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