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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

ВОЙТЮК Олени Степанівни 

«Конструкторська та організаційна діяльність академіка НАНУ 

С.М. Конюхова в контексті розвитку ракетно-космічної галузі України» 

за спеціальністю 032 – Історія та археологія 

 

 

Упродовж останніх років відбуваються якісні зміни в історичних 

дослідженнях, триває науковий інтерес до людиновимірних аспектів 

вітчизняної історії. Найважливішими чинниками інтелектуального простору 

виступає вчений, його наукові доробки, комунікативні зв’язки в соціумі. З 

огляду на зазначене, дисертація О. С. Войтюк присвячена актуальній темі в 

галузі історичної біографістики ракетно-космічної галузі України, а саме 

висвітленню науково-технічної, науково-організаційної, освітньої та 

видавничої діяльності академіка НАН України, професора, Генерального 

конструктора – Генерального директора ДП «КБ «Південне» Станіслава 

Миколайовича Конюхова – фундатора науково-конструкторської школи 

сучасних методів проектування та конструювання ракетно-космічних систем. 

За участю вченого розроблено декілька поколінь бойової стратегічної ракетної 

техніки СРСР. Під його керівництвом впроваджено міжнародні комерційні 

проекти, зокрема «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Океан-О», з 

використанням ракет космічного призначення і космічних апаратів. 

Запроваджені науковцем та його послідовниками наукові підходи, зокрема 

удосконалення основ теорії мінометної схеми старту ракет сприяли розвитку 

української сучасної ракетно-космічної техніки. Науково-технічні досягнення 

С.М. Конюхова та його школи у реалізації національних космічних програм 

посилили позиції України як високотехнологічної держави в світовому 

науковому співтоваристві. Незважаючи на вагомі досягнення вченого, донині 

відсутнє спеціальне історичне дослідження стосовно науково-конструкторської, 

організаційної та освітньої діяльності С. М. Конюхова. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до загального напряму 

наукових досліджень ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу 

та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» і є складовою науково-

дослідної тематики «Формування бази даних провідних учених у галузі 

фундаментальних наук та створення рукопису їх біографічного словника» 

(номер державної реєстрації 0120U101087). 

Базуючись на змістовній, багатоаспектній фактологічній основі, 

дисертаційне дослідження, виконане О. С. Войтюк, дає змогу доповнити 

прогалини в історії розвитку ракетно-технічної галузі України, сприяє 

об’єктивному переосмисленню та узагальненню досвіду в галузі історії науки, 

допомагає правдиво висвітлити маловідомі сторінки історії ракетно-космічної 

науки й техніки  в Україні. У роботі висвітлюються не лише внутрішні 
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закономірності процесу становлення й розвитку ракетно-космічної галузі 

України, а й  вплив на їх зміст і напрями зовнішніх чинників. 

У дисертації вперше проведено критичний історіографічний аналіз 

наукової літератури за темою дослідження, систематизовано історичні джерела 

та здійснено їх класифікацію; запропоновано періодизацію інтелектуальної 

біографії науковця; виокремлено чинники формування його наукового 

світогляду; з’ясовано пріоритетні напрями наукових досліджень вченого та 

його науково-конструкторської школи в галузі створення РКТ, а також 

висвітлено роль вченого у вирішенні питань національної безпеки незалежної 

України та у становленні системи галузевої фахової освіти. 

Одержані результати можуть використовуватися при дослідженні історії 

українського ракетобудування та його науково-технічного потенціалу, а також 

будуть корисними при підготовці узагальнювальних праць з історії створення 

ракетно-космічної техніки та ракетно-космічної галузі України, 

історіографічних, біобібліографічних, енциклопедичних видань та словників. 

Результати дисертаційного дослідження авторкою впроваджено: у навчальний 

процес Державного університету «Житомирська політехніка» у викладанні 

навчальних дисциплін; «АМКОС України» для розробки рекомендацій 

стосовно підготовки інформаційних і навчально-методичних матеріалів з історії 

ракетно-космічної техніки; під час проведення лекторіїв та екскурсій про 

розвиток сучасної космічної галузі Україні у Музеї космосу Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав»; у проведенні виставок, 

присвячених внеску українських вчених і конструкторів у створення світової 

ракетно-космічної техніки та діяльності ДП «КБ «Південне» у міжнародних 

проектах. Про це свідчать Довідки впровадження результатів дисертаційного 

дослідження, розміщені в додатку А2 на с. 243-247 дисертації. 

Основні результати дисертаційної роботи оприлюднені авторкою на 15-ти 

Міжнародних та Всеукраїнських наукових форумах та були представлені у ІІІ 

літній школі, яка проходила у межах проведення 46-го Симпозіуму 

Міжнародного комітету з історії технологій (ICOHTEC) «Технологія та влада» 

(Польща). Їх також відображено у 24 наукових працях, зокрема 7 статей у 

фахових історичних виданнях МОН України, 1 стаття – в іноземному журналі, 

15 тез доповідей – у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Окреслені завдання дисертаційного дослідження і наукова новизна 

отриманих результатів сформульовані цілком грамотно і переконливо. 

Напрямок роботи, її мета, методичний та методологічний підходи, спосіб 

викладення повністю відповідають паспорту зазначеної спеціальності. 

Структура та обсяг дисертації підпорядковані меті та спрямовані на 

вирішення конкретних дослідницьких завдань, дисертаційна робота складається 

зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (527 

найменувань) та 29 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 304 

сторінки, основний текст викладено на 168 сторінках. 

У першому розділі «Стан наукової розробленості проблеми, джерельна 

база та методологія дослідження» наведено результати історіографічного 
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аналізу теми дослідження, характеристику її джерельного забезпечення, 

обґрунтовано методологію дослідницького пошуку. Проаналізований масив 

узагальнювальних праць з означеної проблеми за хронологічним принципом 

поділено на періоди - радянської доби (до 1991 р.) і незалежної України (з 

1991 р.). Історіографію за тематичними ознаками поділено на групи: загальні 

наукові праці з історії ракетно-космічної науки й техніки; праці, що 

висвітлюють розвиток галузевих науково-дослідних, виробничих і навчальних 

структур, пов’язаних із С.М. Конюховим; публікації про наукові здобутки 

вчених, конструкторів, фахівців космічної галузі України - сучасників вченого; 

біографічні праці, нариси, ювілейні видання, безпосередньо присвячені 

науково-технічній й організаційній діяльності С.М. Конюхова; біографічні 

відомості про вченого на профільних інтернет-ресурсах.  

В цілому, як свідчить аналіз історіографії теми дослідження, комплексне 

та узагальнююче дослідження, присвячене конструкторській та організаційній 

діяльності академіка НАНУ С.М. Конюхова в контексті розвитку ракетно-

космічної галузі України не було  предметом окремого дослідження.   

Вагому цінність зазначеної дисертаційної роботи представляє широкий 

комплекс джерел, різних за походженням, видами, формою, ступенем 

персоніфікації, ознаками та змістом. Основу джерельної бази дослідження 

становили документи Наукового архіву Президії НАН України та Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України. До наукового обігу вперше 

залучено низку раніше невідомих документів. Новизну дисертаційного 

дослідження підсилило вивчення особової справи С. М. Конюхова та 

документів з особових справ вчених-конструкторів РКТ фонду № 251 

Наукового архіву Президії НАН України (академіків НАН України 

М.К. Янгеля, В.С. Будника, В.Ф. Уткіна, члена-кореспондента НАН України 

М.І. Галася та членів-кореспондентів АН УССР І.І. Іванова, М.Ф. Герасюти та 

Ю.О. Сметаніна, що уможливило уточнення інформації щодо основних 

аспектів наукового доробку вченого, конкретизацію переліку опублікованих 

ним наукових праць та його співавторів в історичній літературі.  Загалом 

авторкою проаналізовано 163 документи з 47 архівних справ з 3-х архівів 

України.   

Аналізуючи наукову спадщину С. М. Конюхова та науково-популярні,  

публіцистичні праці про діяльність відомих вчених, конструкторів, інженерів у 

галузі ракетобудування – вчителів, колег і сучасників вченого, авторці 

дисертаційного дослідження вдалось уточнити основні напрями їх науково-

технічних розробок, відтворити особистий внесок цих вчених у розвиток 

світової ракетно-космічної галузі та охарактеризувати основні етапи розвитку 

української ракетно-космічної науки й техніки у ХХ – початку ХХІ ст. 

Застосовуючи метод контент-аналізу було з’ясовано, що вченим опубліковано 

735 наукових праць, які складаються з монографій, видань, публікацій, 

навчальної та довідкової літератури, конструкторської документації, 

авторських свідоцтв і патентів, серед яких найбільша їх кількість належить 

конструкторським документам. Особливо інформативним джерелом для 
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висвітлення досліджуваної проблеми виявилися публікації С.М. Конюхова 

«Науково-технічні напрями розробок космічних апаратів КБ «Південне» 

ім. М.К. Янгеля» (1995) та «Космічні системи за космічною програмою України 

в розробках КБ «Південне»» (1995), які дали змогу дисертантці 

охарактеризувати внесок ДП «КБ «Південне» й особисто С.М. Конюхова у 

вирішенні науково-технічних проблем створення космічних апаратів і програм 

космічних досліджень, здійснених з їх використанням у 1962–1995 рр. 

Вагомою цінністю зазначеного дисертаційного дослідження є те, що 

авторці вдалося залучити до наукового обігу  праці, які містять низку інтерв’ю 

та спогадів і значну кількість фотоматеріалів, що ілюструють сторінки життя та 

наукову діяльність С.М. Конюхова, а також видатних фахівців у галузі 

ракетобудування та діяльність українських галузевих підприємств і РКТ, 

розроблену за участю або під керівництвом вченого. Саме вони, незважаючи на 

те, що розвиток ракетно-космічної галузі та інтелектуальний доробок її 

видатних діячів значний час зберігався під грифом «таємно»,  дали змогу 

встановити домінуючі напрями науково-конструкторської та організаційної 

діяльності С. М. Конюхова. Слід також підкреслити, що застосування 

мемуарної спадщини сприяло розкриттю психологічного портрета вченого. Так, 

зокрема, на с. 104-105 дисертації зазначається, що найважливішими якостями 

успішності С.М. Конюхова як керівника були комунікабельність, здатність 

приваблювати до себе інших людей та викликати у них симпатію.  Водночас це 

дало можливість також вивчити його психічний стан, рефлексію, взаємини із 

колегами по роботі, підлеглими, відтворити культурний контекст професійної 

діяльності.  

Звертає на себе увагу методологічна база дисертаційного дослідження, 

яка становить сукупність принципів та методів пізнання, спрямованих на 

об’єктивне, всебічне висвітлення подій, фактів, явищ. Вони ґрунтуються на  

загальнонаукових принципах історизму, об’єктивності, достовірності, 

цілісності, системності та репрезентативності, реалізованих через 

загальнонаукові та порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний 

спеціальні історичні методи та метод контент-аналізу, які сприяли 

комплексному розкриттю предмету дослідження та дали можливість розкрити 

конструкторську та науково-організаційну діяльність академіка НАНУ 

С.М. Конюхова в контексті розвитку ракетно-космічної галузі України в другій 

половині ХХ – початку ХХІ ст. 

До важливих методологічних засад дослідження авторка відносить     

періодизацію, що дало змогу виокремити найважливіші періоди професійної 

діяльності та науково-організаційної діяльності  С.М. Конюхова в ОКБ-586 (ДП 

«КБ «Південне»). Виділення трьох періодів: І-й період (1959–1973 рр.); ІІ-й 

період (1974–1990 рр.); ІІІ-й період (1991–2011 рр.)  свідчить про те, що 

дослідниці вдалося хронологічно простежити основні етапи конструкторської, 

науково-організаційної та освітньої діяльності вченого.  

Аналіз другого розділу «Становлення С.М. Конюхова як лідера 

ракетно-космічної галузі України (середина 50-х рр. ХХ ст. – початок 90-х 
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рр. ХХ ст.)» свідчить про те, що дисертантка ґрунтовно проаналізувала основні 

види та типи ракетно-космічної техніки розробки ОКБ-586 (ДП КБ «Південне») 

в історичній ретроспективі, виокремила періоди у розвитку ракетно-космічної 

науки й техніки в Україні, зокрема: 1) 1954 р. – перша половина 1991 р.; 2) 

друга половина 1991 р. – 2011 р. У кожному періоді охарактеризовано найбільш 

вагомі розробки підприємства. 

У виконаному дисертаційному дослідженні узагальнено окремі питання 

щодо передумов формування наукового світогляду С.М. Конюхова та 

становлення його як особистості, конструктора, вченого й освітянина. 

Виокремлено періоди професійної діяльності вченого: 1) 1959–1963 рр. 

(розроблення ракет Р-12, Р-14, Р-16 та РН Р-56); 2) 1964–1970 рр. (розроблення 

документів, що склали основу галузевих і державних стандартів з надійності у 

галузі ракетобудування, відпрацювання бойового оснащення для БРК Р-36М і 

МР-УР100 та реалізація пуску балістичних ракет з ТПК за мінометною схемою 

старту. Особливу увагу акцентовано на науково-організаційній діяльності 

С.М. Конюхова як вченого секретаря НТР підприємства та редакційній роботі 

дослідника у науково-технічному збірнику «Ракетна та космічна техніка»); 3) 

1971–1990 рр. (проведення льотно-конструкторських випробувань РК Р-36М 

ПТТХ і МР-УР100 ПТТХ; розроблення твердопаливних бойових РК Р-36М2 та 

РТ-23 ПТТХ; створення оборонних КРК і систем, а також космічних апаратів 

різного призначення). 

Звертає на увагу зміст третього розділу «Науково-організаційна та 

освітня діяльність С.М. Конюхова (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)», в 

якому широко охарактеризовано науково-організаційну діяльність 

С.М. Конюхова як Генерального конструктора – Генерального директора ДП 

«КБ «Південне» у 1991–2011 рр. і керівника Ради підприємства та Генерального 

конструктора із космічних систем і бойових ракетних комплексів в Україні. 

Визначено участь вченого та фахівців ДП «КБ «Південне» у розробленні 

української високотехнологічної продукції народно-господарського 

призначення, в організації спільних робіт у галузі ракетобудування з 

академічними інститутами НАН України та у реалізації науково-технічних 

проєктів УНТЦ.  

Цілком закономірно обґрунтовано, що науково-технічні й організаційні 

рішення вченого у реалізації фахівцями підприємства міжнародних проектів, 

зокрема «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон-4», його 

участь у діяльності Національного інституту стратегічних досліджень, НТР 

Національного космічного агентства України та підготовці й реалізації 

загальнодержавних космічних програм України, а також науково-організаційна 

діяльність у Міжнародній академії астронавтики сприяли розвитку 

міжнародного співробітництва, розробці перспективної РКТ і технологій та 

розвитку ракетно-космічної галузі України.  З’ясовано, що науково-освітня 

діяльність С.М. Конюхова сприяла становленню української галузевої системи 

фахової освіти та її інтеграції у світовий освітній простір. 
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Зміст четвертого розділу «Значущість внеску академіка 

С.М. Конюхова та його науково-конструкторської школи у розвиток 

ракетно-космічної науки й техніки» розкриває  інтелектуальну спадщину 

С.М. Конюхова і його науково-конструкторської школи сучасних методів 

проектування та конструювання ракетно-космічних систем, що дозволило 

виокремити основні напрями науково-технічних досліджень вченого. 

Дослідницею підкреслюється, що С.М. Конюхов і його колеги вирішили низку 

складних організаційних, проектно-конструкторських і науково-технічних 

проблем в галузі технічної механіки, міцності, надійності, безпеки, 

аеродинаміки, що мають фундаментальне та прикладне значення для розвитку 

ракетно-космічної науки, техніки та промисловості в контексті еволюції 

ракетобудування та космонавтики в Україні й світі.  

Застосовуючи архівні документи, авторці вдалося уточнити кількість 

наукових публікацій С. М. Конюхова, присвячених різноаспектним проблемам 

створення РКТ: проєктування, планування, підвищення ефективності техніки та 

забезпечення її оптимальних тактико-технічних характеристик, а також 

технічної механіки, безпеки, надійності, міцності, аеродинаміки, динамічної та 

статичної стійкості, навантаження, оптимізації конструкцій складних механічних 

систем, екологічного, балістичного та метрологічного забезпечення, теплообміну 

та масообміну тощо. Їх контент-аналіз сприяв розподілу за видовим принципом 1) 

наукова література (монографії, видання, публікації, тези доповідей); 2) 

науково-конструкторська документація: ескізні (ЕП) і технічні (ТП) проекти, 

пояснювальні (ПЗ) та інженерні (ІЗ) записки, науково-технічні (НЗ, ТЗ) і 

підсумкові (ПЗ) звіти, технічні позиції (ТП), програми та методики 

випробувань (ПМ); 3) авторські права на винаходи (авторські свідоцтва (а.с.), 

патенти (Пат.), знаки для товарів і дипломи); 4) навчальна література 

(підручники, програми підвищення кваліфікації фахівців і методичні 

посібники); 5) довідкова література (спеціалізовані словники та посібники.  Про 

це детально у вигляді діаграм зазначається на с.148-149 дисертації. Авторкою 

встановлено, що основну кількість праць вченого складають конструкторські 

документи – 426 (57,96%), наукові видання, статті, довідкова література – 176 

(23,95%), авторські свідоцтва та патенти – 94 (12,79%), навчальна література – 

39 (5,31%). Найбільшу їх частину написано у 1981–2000 рр., 683 праці зі 

створення РКТ.  

В розділі обґрунтовано, що академік С. М. Конюхов є фундатором 

наукової школи, яка за своїми характеристиками належить до «науково-

конструкторської». Авторкою доведено, що послідовники С.М. Конюхова нині 

продовжують розробляти високотехнологічні та наукоємні зразки ракетно-

космічної техніки за декількома напрямами, сформованими вченим. 

Про вагомий внесок академіка, Генерального конструктора – 

Генерального директора ДП «КБ «Південне» С. М. Конюхова  свідчить 

увіковічення його пам’яті в музейних експонатах України. Серед значного 

масиву джерельної бази дослідження помітною значущістю у відродженні 

пам’яті про С.М. Конюхова послугували 38 сучасних українських експозицій з 
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космонавтики, які містять матеріали про його життєвий шлях та інтелектуальну 

спадщину. Застосовуючи матеріали, які отримані авторкою особисто під час 

відвідування музеїв, а також за допомогою анкетування, інтерв’ювання й 

опитування (Додаток Х; Додаток Ц, Додаток Ч), з’ясовано особливості 

висвітлення науково-конструкторської діяльності С.М. Конюхова засобами 

музейних експозицій.  

Авторкою доведено, що історичний портрет вченого, його роль і місце у 

розвитку ракетно-космічної галузі України висвітлено ще недостатньо. 

Висновки дисертаційного дослідження довершують змістовну 

компоненту розділів, відповідають меті і  заявленим задачам та відображують 

основний зміст наукового пошуку. Текст дисертації викладено науковим 

стилем, чітко й лаконічно. 

Інформативними і змістовними в дисертаційному дослідженні є додатки, 

які свідчать про використання авторкою широкого масиву джерел, особливо 

архівних документів (Додаток А3, с. 248-259), проведену періодизацію розвитку 

РКТ розробки ОКБ-586 (додаток Б), кількість випробувань та успішних пусків 

бойових ракет розробки ОКБ-586 (ДП КБ «Південне») у 1959-1991 рр. (додаток 

В), кількість випробувань та успішних пусків конверсійних ракет-носіїв 

розробки ОКБ-586 (ДП «КБ «Південне») (1962-2011)  (Додаток Г), основні 

результати виконаних завдань у космічному просторі космічними апаратами 

розробки ДП «КБ «Південне» у 1991-2011 рр. (додаток Д), періоди професійної 

діяльності С.М. Конюхова (Додаток Є) та інші.  

В цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу О. С. Войтюк, її 

актуальність, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

вибір методологічних підходів, історіографічної та джерельної бази варто 

зазначити, що проаналізоване  дисертаційне дослідження містить деякі 

дискусійні положення та зауваження,  а саме: 

По-перше, на наш погляд, дещо ширше слід було б обґрунтувати 

хронологічні межі дисертаційного дослідження, конкретизувавши нижню межу 

(60-і рр. ХХ ст.) та верхню межу (поч. ХХІ ст.). Бажано було б зазначити 

хронологічні межі дослідження і в назві дисертації.  

По-друге, виокремлюючи найважливіші періоди професійної та науково-

організаційної діяльності С. М. Конюхова, на наш погляд, доцільно було б 

також  окремо виділити період формування наукового світогляду вченого, який 

припадав на роки його навчання в ДНУ, про що зазначається на с. 82-84 

дисертації (п. 2.2 дисертації). 

По-третє, заслуговує на увагу використання авторкою методу усної 

історії шляхом анкетування, інтерв’ювання й опитування, що дало можливість  

з’ясувати особливості висвітлення науково-конструкторської діяльності 

С.М. Конюхова засобами музейних експозицій. Водночас в п.1.3. «Методологія 

дослідження» варто було б указати цей метод наукового пошуку. Застосування 

методу усної історії також дало б можливість більш глибше з’ясувати невідомі 

факти із життєвого і творчого шляху вченого під час опитування чи 

інтерв’ювання послідовників та учнів С. М. Конюхова, які продовжують 
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розробляти високотехнологічні, наукоємні, інноваційні, конкурентоспроможні 

на світовому ринку зразки ракетно-космічної техніки за декількома напрямами.  

По-четверте, на с. 53 дисертації зазначається, що авторкою розглядалась 

низка нормативних державних документів з організації космічної діяльності у 

сфері оборони та національної безпеки в Україні, залучення яких дозволило  

комплексно дослідити участь С.М. Конюхова у роботі Ради з питань оборонно-

промислової політики та реалізації НКП України; вивчити питання 

співробітництва між Україною та НАТО й Радою євроатлантичного 

партнерства з питань космічних науково-технічних розробок та екологічної 

безпеки, зокрема ядерної безпеки; проаналізувати результати наукової 

діяльності вченого у світовому космічному співтоваристві. З огляду на 

зазначене, варто конкретизувати відповіді на такі запитання: 1. В чому полягала 

суть співробітництва між Україною та НАТО та безпосередньо ДП «КБ 

Південне» з питань космічних науково-технічних розробок в умовах суспільно-

політичних трансформацій кінця ХХ – початку ХХІ століття? 2. Якою була  

участь С. М. Конюхова в закритті програми ядерного озброєння України на 

початку 90-х рр. ХХ ст. та під час підписання Будапештської меморандуму 5 

грудня 1994-го року на саміті Організації з безпеки та співробітництва в Європі 

(ОБСЄ)? 3. Які найбільш вагомі результати наукових розробок С. М. Конюхова 

в галузі ракетно-космічної техніки мають світове визнання? 

По п’яте, важливо було б розкрити науково-конструкторську школу 

академіка  С. М. Конюхова не лише в площині вертикальних наукових зв’язків: 

учитель-учень, а й горизонтальних – взаємодія з іншими науковими школами, 

їхня конкуренція, науковий дискурс у вітчизняній і зарубіжній ракетно-

космічній галузі, що значно збагатило б та підсилило наукову новизну 

дисертаційного дослідження. 

По-шосте, у висновках дисертаційного дослідження доцільно було б 

подати пропозиції стосовного перспектив розвитку ракетно-космічної галузі і, 

зокрема, наукових розробок  ДП «КБ «Південне». Особливо це актуально в 

умовах неоголошеної гібридної російсько-української війни.   

Зауваження, висловлені у цьому відгукові, мають рекомендаційний 

характер, не знижують у цілому позитивного враження від дисертації та можуть 

бути враховані у подальшій науковій роботі здобувачки. 

У дисертаційному дослідженні Войтюк О.С. «Конструкторська та 

організаційна діяльність академіка НАНУ С.М. Конюхова в контексті розвитку 

ракетно-космічної галузі України» порушення норм академічної доброчесності 

не виявлено. 

Дисертація О.С. Войтюк виконана на належному науково-теоретичному 

та методичному рівні. За змістовним наповненням, структурою, новизною, 

важливістю і глибиною наукових результатів дисертаційна робота Войтюк 

Олени Степанівни «Конструкторська та організаційна діяльність академіка 

НАНУ С.М. Конюхова в контексті розвитку ракетно-космічної галузі України» 

є завершеним науковим дослідженням та відповідає вимогам Наказу 

Міністерства освіти і науки України № 40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого  
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