
Круглий стіл 

«Детермінанти забезпечення національної безпеки та обороноздатності України» 

 

05 липня 2022 р. у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН 

України пройшов круглий стіл "Детермінанти забезпечення національної безпеки та 

обороноздатності України".  

Завідувач сектору промислової політики та інноваційного розвитку відділу 

промислової політики та енергетичної безпеки д.е.н., доцент Олена Решетняк виступила з 

доповіддю "Вища освіта та наука України у воєнний період, виклики та перспективи її 

повоєнного розвитку" в якій, зокрема, відзначила, що з початку війни вища освіта та наука 

зазнали суттєвих втрат. За попередніми даними за кордон виїхало близько 23 тис. освітян та 

науковців, станом на 24.06.2022 року зруйновано та пошкоджено близько 20% дослідницької 

інфраструктури закладів вищої освіти та наукових установ, зокрема унікальне наукове 

обладнання та устаткування, дослідні 

лабораторії та ін. Тяжке економічне 

становище країни призвело і до суттєвого 

скорочення державного фінансування 

ННТД. Видатки загального фонду 

держбюджету на 2022 р. в галузі освіти й 

науки вже скорочено більш ніж на 10%. 

Були відзначені основні виклики для вітчизняної науки та вищої освіти, а також розглянуті 

перспективи їх реновації у повоєнний період.  

Окремі сумніви щодо шляхів розвитку освіти в Україні висловила завідувач сектору 

макроекономічного аналізу та прогнозування відділу макроекономічної політики та 

регіонального розвитку к.е.н., доцент Ольга Полякова. Директор Центру д.е.н., професор 

Вікторія Хаустова зауважила що, на її думку, перспективи відновлення та розвитку освіти та 

науки в Україні будуть залежати від можливості освітян та науковців приймати участь у 

міжнародних науково-дослідних проєктах, а також залучати додаткові джерела 

фінансування. Свої пропозиції щодо напрямків розвитку науки та освіти висловив д.е.н., 

професор Микола Кизим. 



Завідувач відділу промислової політики та 

енергетичної безпеки, к.е.н. Володимир 

Шпілєвський виступив з доповіддю 

"Напрямки розвитку ЗСУ з урахуванням 

військових дій в Україні", в якій, зокрема, 

зосередив увагу на визначенні 

стратегічних цілей воєнного конфлікту та 

оперативно-тактичних військових задачах, розглянув структуру формування складу 

оперативного об’єднання військ, запропонував методичний підхід до визначення 

структурних змін у видово-родовому складі ЗСУ, а також розглянув напрямки розвитку ЗСУ. 

У ході обговорювання Директор Центру д.е.н., професор Вікторія Хаустова зауважила 

важливість урахування стандартів НАТО під час формування напрямків розвитку ЗСУ. 

Головний науковий співробітник, д.е.н., член-кореспондент НАНУ, професор Микола 

Кизим виступив з доповіддю на тему 

"Пріоритети розвитку ОПК України". 

Зокрема була представлена порівняльна 

кількісна оцінка збройних сил України та 

росії, проаналізовано деякі новітні види 

ОВТ, розроблені в Україні, розглянуто 

результати аналізу кластерів ОПК 

України, необхідних для асиметричного 

стримування зовнішньої агресії на часовому горизонті до 2030 року, запропоновано шляхи 

забезпечення ЗСУ основними типами ОВТ. У процесі обговорення доповіді було зазначено 

складність та міждисциплінарність, але надзвичайно високу актуальність дослідження та 

визначення пріоритетів розвитку ОПК. Директором Центру д.е.н., професором Вікторією 

Хаустовою було зазначено необхідність впровадження ІТ-технологій, зокрема штучного 

інтелекту, під час розвитку ОПК. 

В обговоренні проблемних питань круглого столу взяли участь співробітники Центру: 

Вікторія Хаустова, Юрій Іванов, Ірина Губарєва, Надія Бєлікова, Ігор Ярошенко, Ольга 

Іванова, Ольга Полякова, Олена Красноносова, Вікторія Шликова, Олена Тур, Дар’я 

Михайленко, Тетяна Салашенко, Ірина Семигуліна, Олена Леванда, Євген Колбасін, Наталія 

Луценко, Олексій Шпілєвський. 

За результатами круглого столу прийнято рішення щодо проведення подальших 

досліджень, підготовки аналітичних матеріалів та рекомендацій для органів державної влади 


