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ПОЯВА ЕОМ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ, США ТА СРСР У СЕРЕДИНІ ХХ СТ. 

Розвиток обчислювальних пристроїв призвів в кінцевому результаті до створення 
складних електронних систем. Електронно-обчислювальна машина (ЕОМ) - один най-
видатніших винаходів середини ХХ ст., який змінив людське життя в багатьох його 
проявах. Обчислювальна техніка перетворилась в один з важелів, який забезпечує роз¬
виток та науково-технічний прогрес. 

ЕОМ пройшли великий еволюційний шлях в архітектурі елементної бази - від ламп до 
мікропроцесорів. До першого покоління ЕОМ відносяться великі релейні машини та машини 
електронних лампах, створені на рубежі 1950-х рр. Команд було мало, керування - простим, а 
об'єм оперативної пам'яті швидкодії - низьким (10-20 тисяч операцій на секунду). Викорис¬
товувались такі машини як універсальні та застосовувались для вирішення науково-технічних 
задач, але не мали ще системного програмного забезпечення. Операції введення виконувались 
вручну, для виведення інформації використовувались друкуючі пристрої, магнітні стрічки, 
перфокарти та перфострічки. Друге покоління ЕОМ (1955-1965 рр.) - напівпровідникове, від¬
різнялося значно меншими розмірами та тим, що в них використовувалися як електронні лам¬
пи, так і транзистори, носієм інформації як правило була магнітна стрічка [1, с. 16-17]. 

Історія обчислювальної техніки у середині ХХ ст. нерозривно пов'язана з розвит¬
ком військової техніки у США, СРСР та країнах Західної Європи. 

У перші післявоєнні роки керівництву СРСР належало демілітаризувати економі¬
ку та відновити промисловість. За офіційною статистикою, військові витрати впали з 
128,7 млрд. рублів в 1945 р. до 73,3 млрд. рублів в 1946 р. На місяць раніше знаменитої 
фултонської промови Вінстона Черчілля, якою зазвичай знаменують початок «холодної 
війни», 9 лютого 1946 р. Йосип Віссаріонович Сталін виступив в Москві зі зверненням, 
де визначив нові параметри і завдання для номенклатури правлячої партії і органів 
державної влади СРСР. В зверненні вказувалось про односторонній курс на зміцнення 
радянської військово-промислової сили. Подальший спад фінансування армії припини¬
вся і витрати на зброю знову стали зростати з 1947 р. Почалося будівництво нових гіга¬
нтських військових і науково-дослідних комплексів. Створення нових видів зброї у 
1950-х роках в США стимулювало розробку нової зброї і в Радянському Союзі, яка не по¬
ступалась в якості, зокрема швидка розробка засобів обчислювальної техніки, Гігантські 
виробничі та людські ресурси були залучені на потреби ВПК та науки [2, с. 89-90]. 

У 1948 р. в розпал шаленої кампанії в пресі Радянського Союзу проти кібернетики 
С.О. Лебедєв отримав державне замовлення на ЕОМ для розрахунків електропостачан¬
ня Куйбишев - Москва. Водночас було прийнято до уваги його намір використати ма¬
шину для потреб військових. Під керівництвом С.О. Лебедєва в Інституті електротехні¬
ки АН УРСР колективом у 30 чоловік створено першу в континентальній Європі ЕОМ 
(«МЭСМ»). У грудні 1951 р. державна комісія, яку очолював академік АН СРСР М.В. Кел-
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диш, прийняла її до експлуатації. Машина значно відрізнялась у кращий бік від першої 
американської лампової ЕОМ «ENIAC», що створена у 1946 р. За «МЭСМ» з'явилась 
«БЭСМ» - найпродуктивніша в Європі й одна із самих надійних у світі. Це був перс
пективний напрямок, котрий давав змогу СРСР йти ходою науково-технічної революції 
поряд з розвинутими країнами [3, с. 335-338]. 

Конфронтація з Радянським Союзом мала сильний вплив і на американське суспільст
во. Великі компанії покладали великі надії на наукові дослідження. Не в останню чергу зна¬
чні кошти, які були спрямовані «на науку», йшли на зміцнення військового потенціалу та 
розвиток стратегічної ядерної зброї. В 1945 р. розробник диференційного аналізатора 
В. Буш, який тоді очолював Відділ наукових досліджень і розробок при уряді США, запро¬
понував ідею створення Національного наукового фонду для заохочення фундаментальних 
досліджень та підготовки кадрів. В 1950 р. цей законопроект був прийнятий Конгресом, але 
в урізаному варіанті. Фонду було виділено лише 75 млн. доларів, коли витрати на науку в 
цілому складали на той час 3,5 млрд. доларів На початку 1950-х рр. близько половини нау
кових робітників та інженерів працювали на виконання урядових військових замовлень. 55% 
наукових робітників, що знаходились на державній службі, були зайняті в Міністерстві обо¬
рони, Комісії по атомній енергетиці і Національному консультативному комітеті з аеро¬
навтики (НАСА). В період з 1961 р. по 1967 р. з 454 млрд. доларів, запланованих на науково-
дослідні роботи, 210 млрд. доларів пішло на розробку нових видів зброї [4, с. 585-586]. 

Військовий бюджет США за 1951-1953 рр. зріс з 13 до 50 млрд. доларів Завдяки вій¬
ськовим потребам у ті часи і пізніше з'явилися перший в світі завод з дистанційним керу¬
ванням, ЕОМ, повністю автоматизовані заводи, перші абсолютно стерильні цехи в тисячі 
квадратних метрів тощо. Державне регулювання економікою Штатів в роки війни не пішло 
по радянському типу. В своїй основі економіка залишилась ринковою, відсоток приватно¬
го сектору складав 90%. Вирішальною мотивацією їх роботи залишався прибуток. Після 
війни керівництво США стало продавати або здавати в оренду оборонні заводи приватним 
компаніям на вигідних умовах (за 1/3 або 1/4 від фактичної вартості). Таким чином, держа
ва і приватний капітал, маючи підтримку у Конгресі, працювали у зв'язці. Так, з 1950 р. 
існує Промислова асоціація національної безпеки, яка складалася з основних корпорацій-
підрядників Пентагона, військового підрозділу міністерства енергетики, Національного 
управління по аеронавтиці і космічним дослідженням (потім - НАСА) [5, с. 38-39, 46, 51]. 

Як зазначалося вище, урядові капіталовкладення в розробку ЕОМ проводилися голо
вним чином в військових цілях. Так, у 1950-і рр. компанія «IBM» створила велику комп'ю
теризовану систему протиракетної оборони «Semi Automatic Ground Environment» 
(«SAGE»), яка в реальному часі аналізувала дані, що надходять з радарів і забезпечувала 
наведення на ціль перехоплювачів. Промислове електронне машинобудування в капіталіс¬
тичних країнах стало розвиватися з 1950-х рр. У 1953 р. до нього приступили США, коли 
американські монополії добилися фінансування досліджень та експериментальних робіт в 
сфері ЕОТ за рахунок державного бюджету. До цього процесу включилася низка фірм-
виробників, що призвело до конкуренції та злиття багатьох фірм електротехнічної промис¬
ловості з фірмами обчислювального машинобудування. Між-народна торгівля виробами 
електронного машинобудування в 1950-х рр. була недос-татньо розвинена не тільки в силу 
порівняно невеликого обсягу виробництва ЕОМ в капіталістичних країнах, але і внаслідок 
негативного впливу монополізації виробництва і збуту цієї продукції обмеженим числом 
фірм. Переважна частина випускалася в країнах-виробниках і споживалася на їх внутріш¬
ніх ринках. Поставки машин на експорт великі фірми зазвичай здійснювали через свої філії 
за кордоном. В СРСР такі ЕОМ не експортувалися. Поширеним явищем в капіталістичних 
країнах була здача в оренду ЕОМ, що відображує таблиця 1 [6, с. 7-8, 48, 51]. 
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Таблиця 1 - Орендна платня за різні моделі ЕОМ фірми I B M у 1957 г., ціни в доларах 
Тип ЕОМ Вартість ЕОМ Орендна платня в місяць 

604 від 33 850 від 550 
607 (модифікація 604) 47 000-55 300 800-950 
608 120 800 2 250 
650 від 205 900 від 3 750 
704 від 1 417 500 від 25 900 
705 від 1 334 650 від 24 550 
709 від 2 653 150 від 47 500 

Окрім здачі машин в оренду монополії практикували виконання обчислювальних робіт 
для замовників на основі погодинної оплати в обчислювальних центрах. Споживачеві часто 
було вигідніше користуватися послугами таких центрів, ніж купувати дорогі машини і мати 
в числі обслуговуючого персоналу висококваліфікованих фахівців-математиків. Велика кі
лькість обчислювальних центрів була в США. Значні компанії засновували обчислювальні 
центри за кордоном. Зокрема, фірма «IBM» ще в 1950-х рр. відкрила центри в Лондоні, Па
рижі, Штутгарті, Брюсселі, Стокгольмі, Торонто та Каракасі. В області організації обчислю
вальних центрів між фірмами «IBM» та «Sperry Rand Corporation» йшла запекла конкурентна 
боротьба, в тому числі і на зовнішніх ринках [6, с. 49]. 

Впродовж приблизно 60 років комп'ютери перетворились з незграбних електрон¬
них монстрів, які служили військовим цілям, в потужний, гнучкий, зручний та доступ¬
ний усім інструмент. ЕОМ були винайдені в середині X X ст. як та стали справжнім си¬
мволом науково-технічного прогресу усього століття. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ В.Л. КІРПІЧОВА НА ПОСАДІ ДИРЕКТОРА ХПТІ 

В історії існує два світи. Перший - то світ ідей. А другий - світ людей, що ті ідеї 
створюють. І буває так, що досліджуючи перше, історики випускають із виду той дру
гий світ. Існує багато робіт зі становлення та розвитку вищої освіти в Україні, а проте 
окремі сторінки все ще не написані. Історію науки теж творять люди. До плеяди таких 


