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Судний день для рашистів 
наближається

У другій половині липня ситу-
ація в Україні була стабільно важ-

кою. Ворог продовжує тероризува-
ти українські міста. Здається, що 
«пекельне залізо» у нього не закін-
чується. За даними Міноборони 
України, близько 70% ударів припа-
дає на цивільні об’єкти. Стався най-
масштабніший від початку війни 
обстріл Миколаєва – тільки за одну 
ніч рашисти випустили по місту 40 
ракет. Стабільно прилітає у Харко-
ві. Ворог безжально руйнує інфра-
структуру закладів вищої освіти. 

Важко на Донбасі, де ворог, на 
жаль, має перевагу у техніці. Але 
наші воїни тримаються – кожен 
метр захопленої української зем-

лі дуже важко дається росіянам.  
Сили оборони постійно пра-

цюють над тим, щоб нівелюва-
ти перевагу росіян у боєприпа-
сах. Список знищених складів і 
баз окупантів постійно поповню-

ється. Наші непогано пристріля-
лись по мостах поблизу окупова-
ного Херсона. І тут допомагають 
не лише славнозвісні «Хаймар-

си», на озброєння ЗСУ продовжу-
ють надходити РСЗВ різних мо-
дифікацій від Великої Британії, 
Норвегії і Німеччини.   

Ядерний тероризм став своє-
рідною «фішкою» окупантів. Де-
сятків ракет, які практично що-
дня пролітають над нашими 
енергоблоками, їм виявилось за-
мало, і вони вирішили розмісти-
ти військову техніку в корпусах 
Запорізької АЕС. 

«Це здається загарбникам без-
печнішим, оскільки вони стра-
шенно бояться «подарунків» від 
ЗСУ, – прокоментували в НАЕК 
«Енергоатом». – Тому зараз у ма-
шинні зали вони хочуть загнати 
танки, вантажівки, зброю з боє-
комплектом тощо». 

Боляче відгукнулась у сер-
ці кожного українця страта за-
хисників «Азовсталі» в Оленів-
ці. Підірвавши казарми з укра-
їнськими полоненими, росіяни 
традиційно звинуватили у цьо-
му терористичному акті наші 
Збройні Сили. 

«Мета теракту – збільшення соці-
альної напруги в Україні, зважаю-

чи на великий суспільний інтерес 
до долі героїв «Азовсталі», – заяви-
ли у Головному управлінні розвід-
ки Міноборони. –  На думку авторів 
сценарію провокації, смерть Захис-
ників має призвести до зростання 
соціальної напруги в Україні».

Вербальні погрози на адресу 
України – також традиційний засіб 
в арсеналі окупантів. Так, заступ-
ник голови ради безпеки рф дмі-
трій мєдвєдєв погрожував Україні 
«судним днем» у разі удару по Кри-
му. «Символічно, що заява пролу-
нала у чергову річницю знищен-
ня росією в небі над українським 
Донбасом малайзійського «Боїн-
га», – заявив Президент України Во-
лодимир Зеленський. – Уже тоді 
рф йшла до статусу держави-теро-
риста й до спеціального трибуналу, 
який точно відбудеться щодо ро-
сійської агресії проти України. Це 
й буде для росії  судний день. І не 
в переносному значенні, не як гуч-
ний вислів, а буквально». 

Також до погроз вдався мі-
ністр закордонних справ рф 
сєргєй лавров, який заявив, 
що через постачання західних 
озброєнь в Україну окупанти 
планують захопити нові україн-
ські території. 

«Зізнання міністра закордон-
них справ рф у мріях захопити 
більше української землі дово-
дить: росія відкидає дипломатію 
та зосереджена на війні й теро-
рі. Вона хоче крові, а не перего-
ворів», – написав у відповідь мі-
ністр закордонних справ Укра-
їни Дмитро Кулеба. Він також 
закликав усіх партнерів посили-
ти санкції проти рф та приско-
рити постачання зброї Україні. 
Радник голови Офісу Президента 
України Михайло Подоляк додав, 
що лаврову «пояснять основи гео- 
графії» далекобійні американ-
ські ракетні системи «Хаймарс». 

Але основи географії окупан-
там готові пояснити не лише 
«Хаймарси» і наші воїни, а увесь 
український народ.  8

Єжи ТОКАРСЬКИЙ: 
«Україна стала 
важливою для мене»
Український народ бореться 
за свою незалежність.  
Ми повинні йому допомогти. 
Інакше війна постукає  
в наші двері.

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ
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Ми достойно прийняли 
бій на кіберфронті
У ніч на 24 лютого 2022 року 
була потужна спроба знищи-
ти інформаційні системи цен-
тральних органів влади.
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Чи діждемось 
«плану Маршалла» 
для українського 
університету?
Нам слід розробити і втілити 
свій план Маршалла для укра-
їнської науки та освіти, план 
розвитку і прогресу.

МВА для українського 
менеджменту або де 
в Україні навчають 
управляти бізнесом під 
час війни
Війна похитнула економіку, 
але відкрила вікно  
можливостей, аби Україна 
стала однією з найпотужніших  
країн Європи.

Продовжуємо повертати передплатникам номери «Світу», матеріали до яких друкувалися в електронному форматі



ВИПРОБУВАННЯ

Війна. Вистояти і перемогти
Продовжуємо хроніку українського спротиву
16 липня. День  
сто сорок третій 

70% ударів росіян спрямовані 
на цивільну інфраструктуру, і ли-
ше 30% припадають на військові 
об’єкти. Про це повідомив речник 
Міноборони України Олександр 
Мотузяник в ефірі телемарафону 
«Суспільне».  

У Головному управлінні роз-
відки Міноборони України заяв-
ляють, що військові об’єкти рф на 
території окупованого нею Криму 
є одними з цілей, які мають урази-
ти українські війська,  – представ-
ник ГУР Вадим Скібіцький.  

На Запорізькій АЕС росіяни 
встановлюють ракетні комплек-
си, з яких обстрілюють Нікополь. 
Про це розповів президент НАЕК 
«Енергоатом» Петро Котін. Оку-
панти продовжують завозити вій-
ськову техніку на територію АЕС, 
зараз там перебуває близько 500 
солдатів.

Британська розвідка відзначає, 
що російські наступальні операції 
залишаються обмеженими за роз-
махом і масштабом, а бойові дії на 
захід від Лисичанська зосереджені 
на Сіверську та Бахмуті. У Мінобо-
рони Британії вказують на те, що 
раніше росія робила передчасні та 
неправдиві заяви про успіх.  

17 липня. Чергова атака  
на виші

ЗСУ високоточними ракета-
ми HIMARS знищили російський 
склад боєприпасів на території 
тролейбусно-автобусного депо в 
окупованому Алчевську. Про це 
повідомляє Zn.ua. 

Під час чергової ранкової ата-
ки росіяни пошкодили будівлі На-
ціонального університету корабле-
будування імені адмірала Макарова 
та Миколаївського національного 
університету імені Сухомлинсько-
го, внаслідок вибуху пошкоджена 
будівля Миколаївського політехніч-
ного коледжу.

Життя триває. В Ужгороді акто-
ри розбомбленого Маріупольсько-
го театру зіграли свою першу ви-
ставу після трагедії. Вони показа-
ли п’єсу про Василя Стуса «Крик 
нації» на сцені Закарпатського об-
ласного музично-драматичного 
театру ім. братів Шерегіїв – повідо-
мляє «Укрінформ».

Уже 6-й за ліком російський лі-
так вразив із ПЗРК «Ігла» 19-річ-
ний строковик Національної гвар-
дії України 17 липня, повідомляє 
пресслужба НГУ. На рахунку гвар-
дійця крім 6 ворожих літаків «СУ-
25» ще й одна крилата ракета оку-
пантів. Після трьох збитих літаків 
військовому було присвоєно зван-
ня Героя України. Ім’я нацгвардій-
ця, якого прозвали «Запорізьким 
месником», не розголошується.

18 липня. 3 тисячі ракет по 
Україні 

Від початку повномасштаб-
ної війни 24 лютого 2022 року ро-
сія випустила по Україні понад 
3 000 крилатих ракет. Про це зая-
вив Володимир Зеленський у сво-
єму Telegram-каналі. 

«Неможливо порахувати кіль-
кість артилерійських та інших 
снарядів, які були використані 
проти нашої країни та наших лю-

дей. Але точно можливо притягну-
ти до відповідальності всіх росій-
ських воєнних злочинців. Усіх, хто 
відповідальний за терор», – додав 
Президент. 

Збройні сили відбили штурми 
ворога на Донецькому, Бахмут-
ському напрямках, а також у райо-
нах населених пунктів Кам’янка, 
Новомихайлівка та Вугледар, пові-
домляє Генштаб ЗСУ. 

Маріуполь не здається. Маріу-
польська міська рада показала фо-
то сміливця, який вийшов на ву-
лиці міста з прапором України по-
при окупацію росіянами та ризик 
затримання й катувань. «Навіть 
окупований, Маріуполь не здаєть-
ся. Юнак вийшов на площу біля 
розбомбленого рашистами Драм-

театру з прапором України. Справ-
жня сміливість зробити це, коли 
навіть за українську мову можна 
потрапити «на підвал», – йдеться у 
повідомленні.

Служба безпеки встановила, 
що частина російського коман-
дування у лютому керувалися то-
пографічними картами України 
минулого століття.  Документи 
вилучили на місці тимчасово оку-
пованих росіянами районів Хар-
ківської області. Зокрема, на кар-
тах мотострілецького батальйону 
138-ї гвардійської мотострілецької 
бригади дані не оновлювалися що-
найменше 53 роки (1969 рік).

«На картах окупантів повністю 
відсутній Салтівський житловий 
масив Харкова, який забудовував-
ся з початку 70-х років минулого 
століття. А державний кордон між 
Україною і Росією намальований 
кульковою ручкою», – розповіли 
в СБУ. 

Влучання по військових скла-
дах. Керівниця об’єднаного ко-
ординаційного пресцентру сил 
оборони Півдня України Ната-
ля Гуменюк підтвердила, що ЗСУ 
прицільно вдарили по складу бо-
єприпасів окупантів у Новій Ка-
ховці. За словами Гуменюк, уда-
ри підривають не лише логісти-
ку окупантів, але й деморалізують 
російські війська.

Голова Миколаївської ОДА Ві-
талій Кім у своєму Telegram-каналі 
пообіцяв винагороду 100 доларів за 
інформацію, яка допоможе впій-
мати коригувальників російсько-
го вогню у Миколаївській області. 
Трохи згодом голова ОДА пообіцяв 
опублікувати чітку інструкцію для 
майбутніх викривачів.

Попри заяви рф про окупацію 
Луганщини, ворог досі не може 
вийти на кордони області – про 
це йдеться у вечірньому зведенні 
Генштабу.  

19 липня. Стабілізувати 
ситуацію 

Головнокомандувач ЗСУ Вале-
рій Залужний у розмові з головою 
об’єднаного комітету начальників 
штабів США генералом Марком 
Міллі заявив, що Україні вдало-
ся стабілізувати ситуацію на по-
лі бою. «Важливим чинником, що 
сприяв утриманню нами оборон-
них рубежів і позицій, є вчасне 
прибуття М142 HIMARS, які завда-
ють прицільних ударів по воро-
жих пунктах управління, складах 
зберігання боєприпасів та пали-
ва», – додав Залужний. 

Євросоюз не зніме санкції з ро-
сії, якщо мирна угода буде на умо-
вах москви. Про це канцлер Німеч-
чини Олаф Шольц написав у колон-
ці для Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

ЗСУ на Херсонщині завдали 
ударів по скупченню озброєн-
ня, техніки та складу боєприпа-
сів в районі Райського та по скла-
ду боєприпасів в районі Берислава, 
об’єкти знищено, повідомляє Опе-
ративне командування «Південь». 

День гучних відставок. Верхо-
вна Рада звільнила голову СБУ Іва-
на Баканова і генпрокурора Ірину 
Венедіктову. 

Фільтраційні центри. За слова-
ми мера Маріуполя Вадима Бой-
ченка, у місті і на околицях діють 
чотири фільтраційні центри, де 
росіяни утримують вже понад 10 
тисяч людей.  У полоні тримають 
багатьох держслужбовців та му-
ніципальних працівників. У філь-
траційних центрах відсутні лікарі, 
через що маріупольці не отриму-
ють медичну допомогу. 

Верховна Рада створила тимча-
сову спеціальну комісію,  яка має 
моніторити отримання і викорис-
тання міжнародної допомоги, зокре-
ма зброї. Головою обрали нардепа з 
фракції «Голос» Рустема Умєрова. 

Театр імені Лесі Українки в Ки-
єві позбувся згадки про російську 
драму. Тепер він «Національний 
академічний драматичний театр 
імені Лесі Українки». Таке рішен-
ня ухвалив Кабмін. 

20 липня.  Перші удари  
по Антонівському мосту

«Влада» окупованого Херсо-
на повідомила, що українські си-
ли завдали удару по Антонівсько-
му мосту. Як зазначають у бри-
танській розвідці,  контроль над 
переправами через Дніпро, ймо-
вірно, стане ключовим фактором 
у результаті бойових дій у Херсон-
ській області. Антонівський міст – 

один із двох пунктів перетину Дні-
пра, через які Росія може постача-
ти або відводити свої війська на 
території, яку вона окупувала на 
захід від річки. 

На Херсонщині в селищі Лазур-
не українські сили знищили над-
сучасну російську станцію радіо-
локації 48Я6-К1 «Подлет», повідо-
мляють Сухопутні війська ЗСУ.

Україна отримає рекордний 
транш безповоротної допомоги 
від Заходу. Кабмін схвалив залу-
чення гранту на 4,5 млрд доларів 
від Міжнародного банку рекон-
струкції та розвитку і Міжнарод-
ної асоціації розвитку. Безповорот-
на підтримка буде спрямована на 
фінансування проєкту «Підтримка 
державних видатків для забезпе-
чення стійкого державного управ-
ління в Україні»

США нададуть Україні ще чо-
тири ракетні системи залпового 
вогню HIMARS в рамках нової вій-
ськової допомоги. Про це заявив 
голова Пентагону Остін Ллойд на 
зустрічі міністрів оборони «Рамш-

тайн-4». США разом із союзниками 
виділяють Україні понад 20 РСЗВ 
HIMARS, з них 12 уже передано.

Розвідка перевірила острів Змі-
їний. Захисники знайшли там: сис-
теми наведення та керування воро-
га, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, 
гранатомети, вогнемети, стрілець-
ке озброєння, журнали ведення бо-
йових дій, особисті документи вій-
ськових РФ, електронні носії інфор-
мації. А також… кота, який прожив 
кілька місяців в окупації. 

Російські ЗМІ повідомили, що 
Збройні сили України вдруге за два 
дні вдарили по Антонівському мосту.  

Під час візиту до США перша ле-
ді України Олена Зеленська  висту-
пила перед Конгресом з проханням 
надати Україні важку зброю: «Я зараз 
прошу річ, яку я б ніколи не хотіла 
просити. Я прошу у вас зброю. Зброю 
не для того, щоб нести війну на чу-
жу землю, а щоб захистити свій дім і 
право прокидатися в ньому живими. 
Я прошу у вас протиповітряну оборо-
ну, щоб ракети не вбивали дітей у їх-
ніх візочках. Щоб вони не руйнували 
дитячі кімнати й цілі сім’ї».

21 липня. Справжні країни 
дають відсіч

рашисти вночі зруйнували дві 
школи в Краматорську та Костян-
тинівці – про це повідомили в До-
нецькій ОВА.  

путін помиляється, якщо вва-
жає, що зможе виграти війну на 
виснаження в Україні. Про це за-
явив голова ЦРУ Вільям Бернс, по-
відомляє Sky.news. За його слова-
ми, путін прорахувався зі своїми 
первісними планами вторгнення, 
не зумівши захопити Київ блиска-
вичним ударом. Також Бернс зая-
вив, що путін помилявся, назива-
ючи Україну «несправжньою кра-
їною», оскільки справжні країни 
дають відсіч, як і зробила Україна. 

Британські ЗРК Stormer HVM 
вже захищають українське не-
бо, повідомив міністр оборони Ве-
ликої Британії Бен Уоллес. 6 оди-
ниць зенітно-ракетних комплек-
сів Stormer HVM та сотні ракет 
Starstreak для цих ЗРК вже розпо-
чали роботу. Бен Уоллес зазначив, 
що Велика Британія також на-

дасть Україні кілька РЛЗ контрба-
тарейної боротьби, сотні безпілот-
ників та понад 50 тисяч одиниць 
боєприпасів. Крім того, з Великої 
Британії незабаром надійдуть по-
над 20 155-мм САУ M109. 

22 липня. Угода про 
розблокування портів 

У Стамбулі підписали угоду 
про розблокування українських 
портів для вивезення зерна. Як по-
відомила «Українська правда», до-
кумент має назву «Ініціатива що-
до безпечного транспортування 
зерна та продуктів харчування з 
українських портів». Україна при 
цьому не підписувала жодних до-
кументів із росією – ініціатива під-
писана представниками Туреччи-
ни, ООН та України. Такий самий 
документ окремо підписали пред-
ставники Туреччини, ООН та росії.

Голова Верховної Ради Руслан 
Стефанчук заявив, що до кінця ро-
ку парламент ухвалить необхід-
ні закони, потрібні для старту пе-
реговорів про вступ до Євросоюзу. 
«Ми чітко знаємо, як нам виконати 
ті сім вимог, які отримала Україна 
майже місяць тому», – додав спікер.  

Спроби окупантів відбито 
майже на всіх напрямках. Про 
це йдеться у вечірньому зведен-
ні Генштабу.  На Краматорському 
напрямку противник застосував 
ствольну та реактивну артилерію. 
Усі намагання ворога просунутися 
в напрямках Верхньокамʼянського 
та Івано-Дарʼївки наші воїни звели 
нанівець. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку 
противник здійснив обстріли із 
ствольної та реактивної артиле-
рії в районах населених пунктів 
Берестове, Білогорівка, Роздолів-
ка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бах-
мут, Нью-Йорк та інші. Завдав авіа-
ційних ударів біля Берестового, Бі-
логорівки, Покровського і Веселої 
Долини. Штурмовими діями ворог 
намагався просунутись в напрям-

ку Покровського, успіху не має, ві-
дійшов. Здійснив чергову невда-
лу спробу встановлення контролю 
над територією Вуглегірської ТЕС. 

23 липня. Обстріл одеського 
порту 

Не минуло ще й доби після то-
го, як було підписано угоди про 
експорт зерна  з українських пор-
тів, а росіяни вже порушили до-
мовленості. Загарбники обстріля-
ли Одеський морський торговий 
порт крилатими ракетами. Про це 
повідомили в ОК «Південь».  Дві 
ракети вдалось збити силами про-
типовітряної оборони, проте дві — 
влучили в портові об’єкти.

«Це плювок в обличчя ООН та 
Туреччини», – заявив речник МЗС 
України Олег Ніколенко про ракет-
ну атаку по порту Одеси. – У разі 
невиконання досягнутих домовле-
ностей росія нестиме повну відпо-
відальність за поглиблення гло-
бальної продовольчої кризи». 

Чимало українських міст –  під 
обстрілами. У Миколаєві – кілька 
потужних вибухів. Окупанти за-
вдали 6 ракетних ударів з зенітно-
ракетних систем С-300, у резуль-
таті чого виникла пожежа на те-
риторії складського приміщення. 
По Кіровоградській області росія-
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ВИПРОБУВАННЯ

ни випустили 13 ракет «Калібр» – 
влучили у військовий аеродром 
«Канатове» та в один з об’єктів 
«Укрзалізниці», є загиблі та пора-
нені. Росіяни декілька разів влу-
чили в центр Харкова, щонаймен-
ше одна людина постражадала. На 
Дніпропетровщині російські вій-
ська вдарили по Нікопольському 
та Криворізькому районах, мину-
лося без постраждалих.

Тривають спроби ворога вста-
новити контроль над Вуглегір-
ською ТЕС, – Генштаб. Війська 
рф намагалися штурмувати н.п. 
Верхньокам’янське Донецької об-
ласті, але безуспішно. Розвідувальні 
групи противника, які намагалися 
виявити слабкі місця в обороні ЗСУ 
на напрямках Соледара та Покров-
ського, виявлені та знешкоджені.

24 липня. «Хаймарс» працює!
Знищено командний пункт. 

Вночі за допомогою HIMARS було 
знищено командний пункт вели-
кого військового підрозділу оку-
пантів. Він був розміщений у готе-
лі міста Красний Луч, що на Луган-
щині. Про це у Telegram повідомив 
радник голови МВС України Ан-
тон Геращенко.

Російська армія продовжує об-
стрілювати прикордоння Сумщи-
ни та Чернігівщини з різної зброї, 
завдаючи руйнувань і наражаю-

чи на небезпеку мирних україн-
ців. Про це повідомляє Держав-
на прикордонна служба України. 
Під ворожим вогнем опинили-
ся 6 громад Сумської області, а та-
кож Новгород-Сіверська громада 
Чернігівщини.

Заступниця міністра оборони 
України Ганна Маляр повідомила, 
що в ЗСУ служать понад 38 тисяч жі-
нок, 7 тисяч з яких пішли в армію 
після початку повномасштабної ві-
йни. «Також є цивільні жінки, які у 
ЗСУ працюють. Тобто, загалом у ЗСУ 

– понад 50 тисяч жінок. За цифрами 
Україна має один з найбільших по-
казників кількості жінок у Зброй-
них Силах, якщо порівнювати з кра-
їнами-членами НАТО», – каже вона.

До російської військової агре-
сії проти України залучені льот-
чики та авіаційний персонал ро-
сійських державних авіакомпаній, 
які діють в структурі міністерства 
оборони країни-окупанта. Про це 
розповіли у Головному управлін-
ні розвідки Міноборони Украї-
ни. «Екіпажі літаків Ан-124-100 та 
Іл-76МД неодноразово здійснюва-
ли перевезення особового скла-
ду, озброєння та військової техні-
ки для участі у війні проти народу 
України», – йдеться у повідомленні.  

25 липня. Продовжуємо 
відбивати штурм 

ЗСУ продовжують відбивати 
штурм російських військ на Кра-
маторському та Бахмутському на-
прямках – Генштаб ЗСУ. Зокрема, на 
Краматорському напрямку штур-
мові дії у напрямках Берестове – Іва-
но-Даріївка та Верхньокам’янка – 
Івано-Даріївка українські воїни 

відбили та змусили окупантів від-
котитися назад.  На Бахмутському 
напрямку окупанти завдали авіа-
ударів у Соледар, Покровське та те-
риторії Вуглегірської ТЕС. Штурм у 
напрямку Вершина – Луганське за-
вершився для них провалом та від-
ходом назад.

Україна отримає від партнерів 
протирадарні ракети, яких рані-
ше не було в ЗСУ. Про це розповів 
міністр оборони Олексій Резніков. 
«Це дозволить нам з вами ефектив-
но руйнувати ворога, його систе-
му радарів, осліплювати по суті во-
рога, що дасть можливість потім 
отримати перевагу для контрнас-
тупу», – додав голова Міноборони.

За даними СБУ, на Херсонщи-
ні окупанти відродили «Беркут» і 
катують людей. До потерпілих за-
стосовують психологічний тиск, 
насильство та погрози вбивства. 
Зафіксовано факти викрадення і 
катування людей.

Європейський інвестиційний 
банк у понеділок виділив Україні 
1,59 мільярда євро фінансової допо-
моги для відновлення найважливі-
шої пошкодженої інфраструктури 
та важливих проєктів, спрямова-
них на задоволення нагальних по-
треб українців. Про це повідомляє 
«Європейська правда» з посилан-
ням на заяву Європейської комісії. 
1,05 мільярда будуть надані Укра-
їні негайно – вони будуть спрямо-
вані насамперед на ремонт пошко-
дженої інфраструктури й невід-
кладні заходи в енергетиці. 

26 липня. Досвід Ізраїлю –  
на допомогу 

ЗСУ знищили вже близько 50 
російських складів з боєприпа-
сами завдяки ракетним системам 
HIMARS. Про це міністр оборони 
Олексій Резніков повідомив у пря-
мому ефірі телемарафону. Це обрі-
зає логістичні ланцюжки росіян 
та позбавляє їх можливості вести 
активні бойові дії, додав він.

США виділили 100 мільйо-
нів доларів на підготовку україн-
ських пілотів у 2023 році. На дум-

ку речника Командування Пові-
тряних сил ЗСУ Юрія Ігната, той 
факт, що американський уряд ви-
діляє кошти на підготовку україн-
ських льотчиків до польотів аме-
риканськими літаками, свідчить 
про серйозні наміри і є сподівання, 
що ми все ж таки отримаємо авіа-
ційну техніку. «Подробиці про тип 
та кількість літаків не оприлюд-
нються, – додав Юрій Ігнат. – Пере-
говори про постачання літаків ве-
дуться на найвищому рівні.

Повідомляє Генштаб. Доне-
цький напрямок: ворог готуєть-
ся до наступу на Сіверськ і Соле-
дар. Поповнює запаси боєприпасів 
та паливно-мастильних речовин.  
Краматорський напрямок: ЗСУ 
відбили штурм і відкинули росі-
ян у районах Спірного та Націо-
нального природного парку «Свя-
ті Гори». 

У тимчасово окупованих Ме-
літополі та Бердянську Запорізь-
кої області шукають колаборантів, 
які будуть створювати масовку в 
«акціях підтримки референдуму». 
Про це розповіли у «Центрі наці-
онального спротиву» Сил спеці-
альних операцій.  «До Мелітопо-
ля уже приїхали російські піарни-
ки та політтехнологи, – йдеться у 
повідомленні. – Центр набору ко-
лаборантів вже працює і в Бер-
дянську. Вербуванням масовки за-
ймаються російські «волонтери», 
які також будуть й доповнювати 
масовку». 

У Харкові побудують залізобе-
тонні зупинки. «Переймаємо до-

свід Ізраїлю, де такі укриття захи-
щають від прильотів, – зауважив 
мер міста Ігор Терехов. – Вже ви-
значили перші 25 місць – на най-
більш завантажених маршрутах 
громадського транспорту». 

27 липня. Ворог втратив  
40 тисяч

За даними Генштабу ЗСУ, за-
гальні бойові втрати противника 
з 24 лютого по 27 липня орієнтов-
но склали 40 тисяч осіб. 

Українські військові завдали 
точкові ракетні удари по Антонів-
ському мосту в Херсоні. Цю інфор-
мацію підтвердила начальниця 
об’єднаного координаційного прес-
центру Сил оборони Півдня Украї-
ни Наталя Гуменюк в ефірі націо-
нального телемарафону. Вона та-
кож зауважила, що Сили оборони 
тримають під вогневим контро-
лем стратегічно важливі логістичні 
і транспортні шляхи російських за-
гарбників на Херсонщині, щоб не до-
зволяти їм поповнювати запаси.

Українські воїни вночі успішно 
влучили у склади боєприпасів армії 
рф в окупованих Іловайську Доне-
цької області та Брилівці у Херсон-
ській області. Про це повідомили в 
Управлінні стратегічних комуніка-
цій. Крім того, у Брилівці знищили 
один із важливих логістичних вуз-
лів росіян – залізничний вокзал. 

Оперативна інформація від 
Генштабу. На Краматорському 
напрямку ворог здійснив артиле-
рійські обстріли біля Кривої Луки, 
Спірного, Григорівки, Виїмки, Сі-
верська та Дронівки. Завдав авіа-
ційного удару неподалік Серебрян-
ки. Вів штурмові дії у напрямку Бі-
логорівка – Верхньокам’янське, 
зазнав втрат та відійшов. На Бах-
мутському напрямку обстріляв з 
артилерії райони Бахмута, Соледа-
ра, Яковлівки, Федорівки, Бахмут-
ського, Покровського, Вершини, 
Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. 
Завдав авіаударів поблизу Яковлів-
ки та Покровського. Ворожі штур-
ми у населеному пункті Берестове 
та на напрямках Володимирівка – 
Соледар і Роти – Семигір’я україн-
ські воїни успішно відбили. Ворог з 
втратами відійшов.

28 липня. День державності
28 липня Україна вперше від-

значає День державності. Свято 
було запроваджено під час свят-
кування 30-ї річниці Незалежнос-
ті України минулого року. 

російська армія вдарила раке-
тами різного класу по Україні 28 
липня з трьох напрямків. Як пові-
домили у командуванні Повітря-
них сил ЗСУ, росіяни випустили 
«Калібри» з акваторії Чорного мо-
ря, «Іскандери» – з району Зябровка 
Гомельської області Білорусі та ра-
кети Х-22 – з дальніх бомбардуваль-
ників Ту-22М3, які базуються на  
аеродромі Шайковка в росії.

Всього ворог випустив близько 
20 ракет! На жаль, в силу важко-
сті ураження подібних повітряних 

цілей, цього разу ППО не вдалося 
збити ці ракети.

Зокрема, у Київській області ро-
сійські війська завдали удару по 
військовій частині, є руйнування.  
Ракети також влучили в ангари 
Льотної академії та компанії «Ур-
га» у Кропивницькому. Постраж-

дала авіаційна техніка та довко-
лишні будівлі. Також отримали 
пошкодження навчальні літаки 
та цивільний АН-26. 

Збройні сили продовжують 
просуватися у Херсонській об-
ласті – за останні два тижні звіль-
нили 3 села – Іванівку, Лозове та 
Андріївку, повідомив заступник 
начальника Головного оператив-
ного управління Генерального 
штабу ЗСУ Олексій Громов.  

Сенат США одноголосно схва-
лив резолюцію, яка закликає 
держсекретаря Ентоні Блінкена 
оголосити Росію державою-спон-
сором тероризму за її дії в Чечні, 
Грузії, Сирії та Україні.

29 липня. Оленівка 
Збройні сили російської феде-

рації здійснили прицільний на-
вмисний артилерійський обстріл 
виправної установи в населено-
му пункті Оленівка Донецької об-
ласті, де утримувалися зокрема і 
українські полонені.

«російські окупанти пересліду-
вали свої злочинні цілі – звинува-
тити Україну у скоєнні «воєнних 
злочинів», а також приховати тор-
тури над полоненими і розстріли, 
які здійснили там за наказами оку-
паційної адміністрації та команду-
вання зс рф на тимчасово окупо-
ваній території Донецької облас-
ті», – йдеться у заяві Генштабу ЗСУ. 
Служба безпеки України опубліку-
вала перехоплений аудіозапис роз-
мови, під час якої двоє, імовірно бо-
йовиків «днр», зізнаються, що са-
ме російські війська влаштували 
обстріл і вибухи в Оленівській ко-
лонії, що призвело до великої кіль-
кості загиблих серед українських 
військовополонених.

Головнокомандувач ЗСУ Вале-
рій Залужний, реагуючи на звір-
ства російських окупантів, зая-
вив, що Україна помститься за 
кожного загиблого чи скалічено-
го воїна: «Росія – держава-теро-
рист. Ці злочини не мають стро-
ків давності. Знайте, вороги, вам 
не буде місця на Землі»,  – додав 
головнокомандувач. 

Не «Хаймарсами» єдиними. ЗСУ 
показали в мережі перше бойове 
застосування М270 MLRS. На озбро-
єнні Сухопутних Військ ЗС України, 
за різною інформацією, 9 одиниць 
М270 MLRS, отриманих від союз-
ників. Три M270B1 MLRS від Вели-
кої Британії, три від Норвегії та три 
M270 MARS II від Німеччини.

ЗСУ на південному напрямку 
знищили чотири склади боєприпа-
сів окупантів у Херсонській області 

– у Генічеському, Херсонському, Ка-
ховському та Бериславському ра-
йонах, повідомляє ОК «Південь». 

30 липня. Визнати рф 
спонсором тероризму

Родичі українських військово-
полонених з «Азовсталі»  і акти-
вісти, на Софійській площі в Киє-
ві закликали світову спільноту від-
реагувати на трагедію, що сталася 
в п’ятницю в колонії окупованої 
Оленівки, і визнати РФ державою – 
спонсором світового тероризму.

Луганські партизани біля Сва-
тового спалили розподільчу ко-
робку керування залізничною до-

рогою. Про це повідомив очільник 
Луганської ОВА Сергій Гайдай. Під-
везення залізницею боєприпасів 
для рашистів на фронт ускладнено.

ЗСУ відбили штурми воро-
га за декількома напрямками – 
Слов’янському, Бахмутському, Авді-
ївському і  Новопавлівському, пові-
домляє Генштаб. На всіх - рашисти 
не мали успіху та відступили. Про-
те ворог зміг встановити частковий 
контроль над Семигір’ям на Бах-
мутському напрямі.

Окупований Енергодар. Вночі 
перед готелем «ЗАЕС», де живуть 
росіяни, пролунало кілька вибу-
хів. Згоріли три одиниці військо-
вої техніки рф.  

Центр протидії дезінформації 
при РНБО повідомляє: перші по-
відомлення про те, що ЗСУ начеб-
то планує обстріляти табір військо-
вополонених в Оленівці, з’явилися 
на російських медіаресурсах ще 5 
червня 2022 року.

Уряд України запровадить 
обов’язкову евакуацію мешкан-
ців неокупованих районів Доне-
цької області перед початком опа-
лювального сезону. Штаб з евакуа-
ції мешканців Донеччини очолила 
віцепрем’єр-міністерка, міністерка 
з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук. 

Штурмова авіація Повітря-
них Сил добряче «віддячила» 
окупантам. На кількох стратегіч-
них напрямках завдано потужних 
авіаударів із застосуванням різ-
ного ракетно-бомбового озброєн-
ня. Знищено два польових склади 
боєприпасів, два ротних опорних 
пункти, до двадцяти одиниць бо-
йової броньованої техніки, десят-
ки російських військових.

Президент Володимир Зелен-
ський закликав жителів Донба-
су евакуюватися. «Багато хто від-
мовляється виїхати, але рішення 
все одно доведеться приймати. І 
чим раніше це буде зроблено, чим 
більше людей виїде з Донецької 
області зараз, тим менше людей 
російська армія встигне убити. 
Ми допоможемо. Ми не росія. Для 
нас кожне життя має значення», – 
сказав він.

31 липня. Тактика випаленої 
землі 

У ніч на 31 липня Миколаїв за-
знав найсильнішого обстрілу за 
час війни, повідомив мер міста 
Олександр Сенкевич. Потужні ви-
бухи лунали після першої ночі та 
близько п’ятої ранку. Зруйновано 
низку об’єктів, пошкоджено жит-
лові будинки. На місцях прильо-
тів виникла низка пожеж.  Під час 
обстрілів Миколаєва вночі 31 лип-
ня на 74 році життя загинув Ге-
рой України, власник найбільшої 
зерноторгової компанії «Нібулон» 
Олексій Вадатурський.

«Удар українського безпілот-
ника». Окупанти настільки боять-
ся ЗСУ, що знайшли привід ска-
сувати святкування дня ВМФ РФ, 
вигадавши «удар українського 
безпілотника» в тимчасово окупо-
ваному ворогом Севастополі. Про 
це йдеться у повідомленні Вій-
ськово-морських сил України.  

Загальні бойові втрати росії з 
24 лютого по 31 липня, за дани-
ми Генштабу ЗСУ, склали 40830 
осіб, 1763 танків, 4004 бойових 
броньованих машин,  916 артиле-
рійських систем, 259 РСЗВ, 117 за-
собів засоби ППО, 223 літаки і 190 
гелікоптерів, 735 БПЛА оператив-
но-тактичного рівня, 15 кораблів і 
катерів,  2902 одиниці автомобіль-
ної техніки та автоцистерн. 

За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ та інформагентств 
(Продовження в наступному номері)
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Ще 2016 року НАТО офіційно 
визнав кіберпростір однією з арен 
воєнних дій. Тож не дивно, що з 
початком широкомасштабної 
російської агресії активізувались 
бої і на цьому фронті. І ми 
достойно прийняли цей бій! 
Зрозуміло, що надзвичайно злобо-
денне питання кібернетичного 
захисту інформаційних техноло-
гій було розглянуто на засіданні 
Президії НАН України. 

Загрози у кібернетичному про-
сторі еволюціонують та удоскона-
люються.  Про це розповів дирек-
тор Фізико-технічного інституту 
НТУУ «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорсько-
го» член-кореспондент НАН Укра-
їни Олексій Новіков. Так, розріз-
няють чотири групи носіїв загроз 
у кібернетичному просторі та чо-
тири періоди їх дій. З 1975 року і 
по наш час – дії неорганізованих 
аматорів. З 1980 року – дії органі-
зованих хакерських угруповань. З 
1998 – дії кіберутворень, які фінан-
суються державою, а починаючи з 
2010 року – період застосування кі-
берзброї та дії кібервійськ. 

Сформувалась і географія загроз 
у кібернетичному просторі. За да-
ними корпорації Microsoft, у 2020 – 
2021 роках найбільше хакерських 
атак зафіксовано з рф – 58%, Північ-
ної Кореї – 23% та Ірану – 11%. Біль-
шість хакерських атак було спря-
мовано проти Сполучених Штатів 
Америки – 46%, України – 19% (дру-
ге місце!) та Великої Британії – 9%. 

Цифрового армагеддону  
не відбулось 

За останні десять років Украї-
на зазнала і відбила десятки по-
тужних кібератак. Найбільш ві-
домими, за словами Олексія Нові-
кова, були атака на інформаційну 
систему «Вибори» під час виборів 
президента у 2014 році, атака тро-
янською програмою BlackEnergу 
на низку обленерго у грудні 2015 
року тощо. 

Олексій Новіков навів дані 
Держспецзв’язку, згідно з якими 
90% хакерських угруповань росі-
ян, які беруть участь у кібервійні 
проти України, належать до сило-
вих структур – насамперед це го-
ловне розвідувальне управління 
генштабу росіян, ФСБ і служба зо-
внішньої розвідки. 

– Незважаючи на всі зусилля ро-
сіян, національна система кібер-
безпеки України виявила висо-
ку стійкість, здатність реагувати 
на надзвичайні події, засвідчила 
професійність кадрового складу, 
– констатував Олексій Новіков. – 
Цифрового армагеддону в Україні 
не відбулось. 

Успішність України у кібервійні 
з росіянами, як наголосив учений, 
пояснюється багаторічною пра-
цею з побудови та зміцнення на-
ціональної системи кібербезпеки 
– від початку її створення 30 років 
тому до рішення РНБО щодо утво-
рення кібервійськ України. 

Оборонне замовлення 
Олексій Новіков переконаний – 

важливою запорукою стримання 
російської кіберагресії рф є активі-
зація наукових установ, колекти-
вів фахівців з інформаційних тех-
нологій, збільшення якісних роз-
робок з кібербезпеки.

Як розповів учений, фізтех КПІ 
має багаторічний досвід науково-
технічних робіт у галузі інформа-
ційної та кібернетичної безпеки. 
Останніми роками виконано де-
сятки робіт державного оборонно-
го замовлення з теорії та практи-
ки комп’ютерного моделювання, 
моніторингу, аналізу стану та про-
єктування систем кібернетично-
го захисту, зокрема створення мо-
делей, описів, новітніх сценаріїв 
кібернетичного захисту, методів 
протидії зовнішнім атакам, зраз-
ків програмних засобів. 

У 2021 році ФТІ виконував 5 ро-
біт державного оборонного замов-
лення обсягом близько 4 мільйо-
нів гривень. Одна з них – «Програм-

но-апаратний комплекс для аналізу 
комп’ютерних програм та їх онов-
лень на відсутність недокументова-
них функцій». Її виконано на замов-
лення Держспецзв’язку України. 

– Перевагою комплексу є об-
числювальна ефективність, яка 
дає можливість здійснювати ана-
ліз реального програмного забез-
печення великого обсягу (понад 
1 мільйон інструкцій) у прийнят-
ний час (від хвилин до декількох 
діб) на комерційно доступних ро-
бочих станціях середнього рівня, – 
пояснив Олексій Новіков. 

У 2021 році комплекс було 
прийнято до експлуатації Держ-
спецзв’язком України. Плануєть-
ся тиражування і розповсюджен-
ня цього комплексу в масштабах 
всієї України. 

Ще одна розробка КПІ у цій сфе-
рі – програмний комплекс проєк-
тування системи кібернетичного 
захисту інформаційно-телекому-
нікаційних систем. – Метод базу-
ється на логіко-ймовірнісній моде-
лі успішності кібератак на інфор-
маційно-комунікаційну систему 
з урахуванням множини загроз й 

механізмів захисту, – додав Олек-
сій Новіков. 

Але не розробками єдиними. Як 
розповів Олексій Новіков, важли-
вим етапом виконання проєктів, 
що впроваджуються, є підвищен-
ня кваліфікації персоналу замов-
ників. Останніми роками викла-
дачі Фізико-технічного інституту 
КПІ провели біля десятка тренін-
гів для замовників.

Перша світова кібервійна 
На думку заступника голови 

Державної служби спеціально-
го зв’язку та захисту інформації 
України з питань цифрового роз-
витку, цифрових трансформацій і 
цифровізації  Віктора Жори, зараз 
ми фактично спостерігаємо першу 
світову кібервійну, яка поєднуєть-
ся з повномасштабним вторгнен-
ням росії.

Державна служба спеціального 
зв’язку і захисту інформації Украї-
ни є одним з основних суб’єктів на-
ціональної системи кібербезпеки, 
формує та імплементує державну 
політику в сфері кіберзахисту. 

– На базі нашої служби функці-
онує єдина урядова команда реа-
гування на комп’ютерні надзви-
чайні події, яка реагує на кіберін-
циденти і розслідує їх, – розповів 
Віктор Жора. – З початку цього ро-
ку команда зафіксувала 1350 кі-
берінцидентів, що майже втричі 
більше, аніж у першому півріччі 
2021 року. Зараз ми активно про-
тидіємо кіберагресії проти нашої 
держави. 

Те, що Україна демонструє не-
абиякі успіхи, означає, що на-
справді наша держава ефектив-
но використала наявні достатньо 
обмежені ресурси, щоб збудувати 
національну систему кібербезпе-
ки, поліпшити рівень захисту ін-
формації в державних установах і 
об’єктах критичної інформаційної 
інфраструктури. 

Щодо співпраці з науковою 
спільнотою, то посадовець зазна-
чив,  що Фізико-технічний інсти-
тут КПІ є надійним партнером 
служби. І робота, про яку йшлося 
у виступі Олексія Новікова, є над-
звичайно актуальною.

– Наш ворог десятиліттями ін-
фільтрував в ІТ-інфраструктуру 
України свої програмні продукти, і 
намагається продовжувати цю полі-
тику й надалі, – розповів Віктор Жо-
ра. – Комплекс, розроблений у КПІ, 
ліг в основу першої в Україні лабо-
раторії з дослідження програмного 
забезпечення на відсутність незаде-
кларованих функцій. І це дуже важ-

лива складова діяльності, яку наша 
служба проводить спільно з іншими 
основними суб’єктами національ-
ної системи кібербезпеки.  

Хроніки спротиву 
Як розповів начальник Ситуа-

ційного центру забезпечення кі-
бербезпеки Департаменту контр-
розвідувального захисту інтере-
сів держави у сфері інноваційної 
безпеки Служби безпеки України 
Олександр Сапальов, підготовка 
до кіберагресії проти України про-
довжувалась із серпня 2021 року 
до 13 січня 2022 року. У цей пері-
од тривала прихована робота усіх 
наявних російських хакерських 
груп. Далі з 13 січня 2022 року на-
ші силовики зафіксували консолі-
дацію всіх доступів до наявних ін-
формаційно-телекомунікаційних 
систем у руках військової розвід-
ки росії, яка й досі головує в агресії 
у кіберпросторі щодо Україні. До 
неї долучились усі спецслужби во-
рога, а також «колеги» – білорусь-
ка хакерська група.   

– З 13 січня до 23 лютого 2022 ро-
ку нас випробовували – що ми со-
бою являємо, що являє собою наша 
система кіберстійкості, як ми реа-
гуємо разом з іншими суб’єктами 
кібербезпеки, адже СБУ на цьому 
фронті не одна –  Державна служба 
спеціального зв’язку, розвідуваль-
ні органи, Міністерство оборони 
України, Збройні Сили України, 
Рада національної безпеки і обо-
рони України, – продовжив Олек-
сандр Сапальов. 

І от у ніч на 24 лютого 2022 ро-
ку була дуже потужна спроба зни-
щити велику кількість інформа-
ційно-телекомунікаційних сис-
тем центральних органів влади, 
реєстрів, військового і приватного 
сектору тощо.  

– Однак завдяки консолідації 
всіх наших зусиль вже станом 
на п’яту годину ранку 24 лютого 
2022 року, коли почалося військо-
ве вторгнення, системи працюва-
ли у штатному режимі, – конста-
тував посадовець. – Але, звісно, кі-
берагресія не припинилась і досі. 
росія випробувала на нас усе, що 
можливо, та розробляє все нові й 
нові методи і способи для знищен-
ня наших систем. 

Щодо цілей і об’єктів, то, за сло-
вами Олександра Сапальова, агре-
сори не зупинялись на «звичай-
них» цілях, а намагались блоку-
вати системи зв’язку, зокрема 
супутникового. Дуже цікава деталь 
– останнім часом всі свої дії  вони 
намагаються поєднувати з інфор-
маційно-психологічними операці-
ями. Але, як наголосив посадовець, 
наші вороги на сьогоднішній день 
не досягнули жодної цілі. 

Що у відділенні 
інформатики?

Роботи з розроблення вітчиз-
няного програмного забезпечен-
ня кібербезпеки активно трива-
ють в низці установ Відділення 
інформатики НАН України і поза 
його межами. Про це розповів ака-
демік-секретар відділення Олек-
сандр Хіміч. Зокрема, виконують-
ся дослідження в галузі викорис-
тання алгебраїчного підходу та 
методів штучного інтелекту для 
виявлення вразливостей не тіль-
ки програмного, а й технічного за-
безпечення. Такий підхід, за слова-
ми академіка Хіміча, дає змогу до-
казово підтверджувати стійкість 
системи до зовнішніх атак, а са-
ме – відсутність критичних враз-
ливостей. Розробляється також 
комплекс новітніх методів, зокре-
ма методи прихованої передачі ін-
формації засобами комп’ютерної 
стеганографії, стійкі алгоритми 
постквантової криптографії, крип-
тологічні методи на основі кван-
тових обчислень. 

– Щодо квантових обчислень, то 
в межах Відділення інформатики 
НАН України за дорученням Пре-
зидії НАН України створено робо-
чу групу, підготовлено пропози-
ції зі створення алгоритмічного і 
програмного забезпечення кван-
тових обчислень, – продовжив 
Олександр Хіміч. – До цієї робо-
ти  виявили бажання долучитись 
близько 40 установ і організацій. 

В Інституті кібернетики іме-
ні В.М. Глушкова НАН України за-
початковано науковий семінар 
«Квантові моделі обчислень». Діє 
також спільний семінар Націо-
нальної академії наук України, Мі-
ністерства освіти і науки України 
та Національного координацій-
ного центру кібербезпеки при Ра-
ді національної безпеки і оборони 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Ми достойно прийняли
бій на кіберфронті

Під ча

Виступає Олексій НОВІКОВ
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України за тематикою «Створення 
вітчизняного програмного забез-
печення з кібербезпеки».

Олександр Хіміч також акцен-
тував увагу на проблемах. Зокре-
ма, для досліджень і практичних 
заходів з кібербезпеки потрібно 
мати відповідний вітчизняний ек-
зафлопсний ресурс.  

Головний резерв 
Те, що ми виявилась готовими 

до російських кібератак, сталось за-
вдяки тому, що в нас було підґрун-
тя, зокрема і відповідні фахівці.  
На цьому у своєму виступі наголо-
сив голова вченої ради НТУУ «Київ-
ський політехнічний інститут іме-
ні Ігоря Сікорського» академік НАН 
України Михайло Ільченко.  

Зробив він і екскурс в 1995 рік, 
коли з ініціативи президента НАН 
Бориса Патона і міністра освіти 
Михайла Згуровського було ство-
рено фізико-технічний факультет, 
який потім став інститутом.   

– Саме на цьому факультеті 
з’явилися спеціальності «приклад-
на математика» і «прикладна фізи-
ка», – зауважив Михайло Юхимо-
вич. – Минуло близько 10 років – і 
на цьому фундаментальному бази-
сі з’явилися спеціальності «інфор-
маційна безпека» і «кібербезпека». 
Важливий акцент – підготовка фа-
хівців і проведення розробок здій-
снювались спільно науковцями 
як КПІ, так і насамперед Інститу-
том кібернетики імені В.М. Глуш-

кова НАН. І тут варто говорити 
про роль наукових шкіл. В рамках 
цих шкіл ми виховали нове поко-
ління фахівців і викладачів у цій 
новій сфері нашої діяльності.

Про високу якість їхньої підго-
товки свідчить те, що 2016 року мо-
лода команда КПІ виборола перше 
місце у всесвітньому змаганні так 
званих білих хакерів серед 12600 
команд. Зараз ці молоді фахівці є 
викладачами для нового покоління 
фахівців і можуть виконувати дуже 
відповідальні вітчизняні розробки. 

– Проблема в тому, що досі, ма-
ючи унікальних фахівців, ми не 
маємо замовлень на наші вітчиз-
няні розробки, – констатував Ми-
хайло Ільченко. – Тут наш голо-
вний резерв. Але життя змусить 
робити це  – і не лише в сфері ін-
формаційної та кібербезпеки. На-
ші випускники і науковці готові 
до цих викликів.  

Замість післямови 
Підсумовуючи, президент НАН 

академік Анатолій Загородній 
ще раз наголосив на важливості 
співпраці академії із закладами 
вищої освіти, зацікавленими орга-
нами державної влади, бізнесом. 

– Варто об’єднувати зусилля 
всіх фахівців, які працюють у галу-
зі кібербезпеки, – додав він. –  Бу-
ло приємно почути, що Інститут 
кібернетики імені В.М. Глушкова 
НАН України, Відділення інформа-
тики НАН готові сприяти зміцнен-
ню такої співпраці. 

Тож недарма у постанові пре-
зидії цьому відділенню доручено 
підготувати пропозиції щодо ор-
ганізаційних засад співпраці із за-
цікавленими органами державної 
влади в галузі кібербезпеки й за-
хисту інформації.

Також відділенню інформати-
ки НАН України спільно з КПІ ре-
комендовано поширювати прак-
тику організації тренінгів з під-
вищення кваліфікації фахівців з 
інформаційної та кібернетичної 
безпеки, захисників кібернетич-
ного простору України.

Підготував Дмитро ШУЛІКІН

НАШІ ПЕРСПЕКТИВИ

Правове регулювання публіч-
них закупівель, матеріали та 
технології виготовлення виробів 
біомедичного призначення і ідея 
українського європеїзму – молоді 
вчені Національної академії наук 
України виступили з науковими 
повідомленнями на засіданні 
Президії НАН.

Стратегія закупівель 
Враховуючи масштаби руйну-

вань внаслідок російської агресії, 

зокрема таких об’єктів, як заліз-
ничні колії, дороги, адмінбудівлі, 
заклади охорони здоров’я, освіти 
тощо, публічні закупівлі будуть 
одним із основних способів від-
новлення України. 

Про це йшлося у повідомлен-
ні ученого секретаря Інституту еко-
номіко-правових досліджень імені 
В.К. Мамутова НАН України, доктора 
юридичних наук Вести Малолітне-
вої, яке було присвячено особливос-
тям правового регулювання публіч-
них закупівель в умовах воєнного 
стану та післявоєнного періоду.

У цьому контексті дослідниця 
окреслила чотири основні напрями, 
за якими пропонується провести ре-
форму публічних закупівель у пово-
єнний період: спрощення порядку 
публічних закупівель (скорочення 
строків, використання кваліфікацій-
них переліків постачальників, під-
вищення порогових показників,  
при досягненні яких застосовують-
ся вимоги закону про закупівлі), по-
дальша діджиталізація публічних 
закупівель в Україні, адаптація на-
шого законодавства до вимог ЄС у 
цій сфері, а також – стратегічне вико-
ристання публічних закупівель для 
досягнення відповідних цілей за різ-
ними напрямами державної політи-
ки (охорона навколишнього середо-
вища, соціальний захист, розвиток 
інновацій тощо). 

У доповіді було акцентовано 
увагу саме на четвертому напря-
мі, який поки не розвивається в 
Україні і який, на думку дослідни-
ці, має стати основою післявоєн-
ної відбудови.   

– Стратегічне використання пу-
блічних закупівель передбачає, 
що поряд з функціональною ме-
тою, тобто придбання відповід-
них товарів, робіт та послуг, які 
мають безпосередню перевагу 
для замовника та опосередкова-
ну перевагу для населення, мож-

на задовольнити ще й додаткову 
ціль, яка має опосередковану пе-
ревагу для самого замовника та 
безпосередню перевагу для насе-
лення, – розповіла Веста Малоліт-

нева. –  Наприклад, коли під час 
закупівлі відповідних будівель-
них робіт можна реалізувати ціль 
щодо створення робочих місць. 

Такі закупівлі, як зауважила 
науковиця, є потужним засобом 
демонстрації прихильності уряду 
цілям сталого розвитку, що є сиг-
налом для інвесторів та донорів. 

Серед іншого, у доповіді йшло-
ся про те, що в контексті процесів 
відбудови важливо розвивати зе-
лені публічні закупівлі, у тому чис-
лі циркулярні. Науковиця наве-
ла приклад Амстердаму, який має 
свою стратегію циркулярних заку-
півель. Зокрема, йдеться  про вико-
ристання циркулярного критерію 
в усіх інфраструктурних та буді-
вельних проєктах. Один з показо-
вих прикладів втілення стратегії – 
тимчасова будівля суду, яка може 
бути розібрана у будь-який час, а 
матеріали, з яких вона побудована, 
можна використати повторно.

Крім того, як наголосила Веста 
Малолітнева, в контексті проце-
сів відбудови доцільно розвивати 
в Україні соціально відповідаль-
ні публічні закупівлі за напрямом 
забезпечення зайнятості населен-
ня. Науковиця нагадала, що від-
повідно до оцінок Міжнародної 
організації праці, станом ще на 
11 травня в Україні було втрачено 
4,8 мільйона робочих місць. Тому 
наші науковці пропонують перед-
бачити обов’язок замовників у за-
купівлях, які перевищують певні 
порогові показники, розглядати 
можливість вимог з працевла-
штування відповідних категорій 
осіб в Україні – наприклад, вете-
ранів, внутрішньо переміщених 
осіб, людей з інвалідністю.

Серед пропозицій від нашої еко-
номічної науки, які озвучила Вес-
та Малолітнева, – розробити та за-
твердити Національну стратегію 
публічних закупівель у зв’язку з 
планом відновлення України, а та-
кож стратегії розвитку публічних 
закупівель відповідних областей. 

Надрукувати інструменти 
Сьогодні у галузях медицини, 

екології та харчової промисловос-
ті є потреба у нових матеріалах із 
високою антимікробною і противі-
русною дією та з найменшою ток-
сичністю для людини. Як ішлося у 
повідомленні провідного науково-
го співробітника Інституту елек-
трозварювання ім. Є.О. Патона НАН 
України, доктора хімічних наук Ва-
лерія Демченка на тему «Матеріали 
та адитивні технології виготовлен-
ня полімерних виробів біомедич-
ного призначення», останнім часом 

найбільшу увагу привертають полі-
мерні нанокомпозити, які містять 
наночастинки міді, оксиду цинку 
та срібла – завдяки їх антимікроб-
ним та противірусним ефектам. 

Отже, метою наших науковців 
була розробка плівкових матеріа-
лів із наночастинками срібла роз-
міром меншими за 10 нанометрів 
на основі біополімеру полілакти-
ду, а також – виготовлення з цих 
матеріалів виробів з антимікроб-
ною та противірусною дією за до-
помогою технологій 3D-друку. 

Як розповів Валерій Демченко, 
спочатку науковці формували плів-
ки з наночастинками срібла, потім 
за допомогою екструдера плівки пе-
реробляли у філамент, і далі – за до-
помогою отриманого філаменту – 
на 3D-принтері друкували полімер-
ні вироби. В процесі усі отримані 
матеріали були досліджені за допо-
могою комплексу сучасних методів: 
ІЧ-спектроскопії, ширококутового 
розсіювання рентгенівських проме-
нів, трансмісійної електронної мік-
роскопії тощо. 

– Одним з етапів було дослі-
дження антимікробних власти-
востей срібловмісних плівко-
вих матеріалів,  – розповів Вале-
рій Демченко. – Було встановлено, 
що найкращу антимікробну ак-
тивність проявляють срібловміс-
ні плівки із найменшим розміром 
наночастинок. Морфологічні до-
слідження показали, що наймен-
ші за розміром наночастинки фор-
муються у зразках, які отримано 
способом in situ – середній розмір 
становить близько 3,7 нанометра. 

Ще одним етапом було дослі-
дження противірусної активнос-
ті срібловмісних матеріалів що-
до найбільш поширених вірусів 
– грипу, простого герпесу та адено-
вірусу. «Тут також було встановле-
но, що найкращу противірусну ак-
тивність проявляли нанокомпози-
ти, які містили найменший розмір 
наночастинок срібла, – зауважив 
науковець. – На завершальному 
етапі проводили дослідження ци-
тотоксичності усіх наших дослі-
джуваних матеріалів. Було вста-
новлено, що наші матеріали не 
проявляють токсичного ефекту». 

Як резюмував Валерій Демчен-
ко, отримані плівкові матеріали 
мають перспективу застосуван-
ня для покриття ран різного ін-
фекційного походження, як паку-
вального матеріалу для тривалого 
та безпечного зберігання продук-
тів, як антимікробні покриття у 
медичних і біологічних лабора-
торіях для забезпечення стериль-
них умов. Крім того, технологія 
3D-друку може використовува-
тись для виготовлення матеріалів 
різного біомедичного призначен-
ня – наприклад, стерильних хірур-
гічних інструментів. Ці інструмен-
ти, як наголосив науковець, мож-

на використовувати для роботи на 
важкодоступних ділянках тіла без 
додаткового ушкодження тканин. 

В історії побачити сучасне 
Молодший науковий співробіт-

ник Інституту літератури ім. Т.Г. 
Шевченка НАН, кандидат філоло-
гічних наук Вадим Василенко ви-
ступив із повідомленням «Ідея 

українського культурного європе-
їзму в повоєнну добу: ретроспекції 
й перспективи». За його словами, 
після Другої світової війни ідея єв-
ропеїзму була таким самим важли-
вим чинником культурного само-
розвитку, як і національна ідея, а 
дискусії про зв’язок України з Євро-
пою і європейський характер укра-
їнської культури пов’язувались з 
питаннями національної ідентич-
ності і її зв’язку з європейською.

Про європейське обличчя Укра-
їни й український вимір Європи 

дискутували вихідці з письмен-
ницьких, академічних, політич-
них середовищ, які жили і працю-

вали в Європі ще з міжвоєнних 
часів або «відкрили» її для себе 
після Другої світової війни. 

Так, історик Борис Крупницький 
у своїх «Історичних основах євро-
пеїзму України» запитував: «Чи ми 
взагалі жили спільним духовним 
життям із Західною Європою? Ми 
люди європейські чи європеїзова-
ні? Чи ми тільки орієнтуємось на 
Європу, чи ми своїм історичним 
минулим належимо до неї».

– Обґрунтовуючи ідею про те, 
що Україна як типова країна на 
межах європейського світу орга-
нічно належить до Західної Єв-
ропи, Крупницький зазначає, що 
це справа історичних основ, істо-
ричного минулого, – зауважив Ва-
дим Василенко. – Свою аргумента-
цію він супроводжує історичними 
коментарями, фактами з політич-
ної, культурної, церковної історії. 

Процитував дослідник і сучас-
ника Крупницького, літерату-
рознавця і лінгвіста Юрія Шеве-
льова, який розглядав європеїзм 
в системі опозиції – з одного бо-
ку, як антитезу національній ор-
ганічності, а з другого – комплек-
су провінціалізму, алегоричному 
Карфагену української провінцій-
ності. Цей Карфаген, який симво-
лізує явище української провін-
ційності, як стверджував Шеве-
льов, має бути зруйнований. 

Звернувся Вадим Василенко і до 
спадщини одного з найпослідовні-
ших українських європеїстів Юрія 
Косача, який заперечував ціліс-
ність і монолітність Європи, вказу-
ючи на відсутність її єдиного куль-
турного та політичного центру.  

– Наша гуманітарна наука потре-
бує повернення і вивчення цих ін-
телектуальних набутків, – резюмує 
Вадим Василенко. – Вважаю, що в 
досвіді повоєнних українських ін-
телектуалів можемо знайти багато 
того, чого ми потребуємо сьогодні. 

Підготував Дмитро ШУЛІКІН

Повоєнна відбудова, новітні матеріали
і осмисленння України в Європі
Молоді вчені – на засіданні Президії НАН України
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Збройна агресія рф поставила 
нашу державу й суспільство перед 
екзистенційними викликами. 
Вона загострила проблеми й 
застарілі хвороби, з якими ми 
стикалися задовго до неї. Отже 
тепер мусимо дати відповіді на 
старі й нові запитання, бо часу 
для виправлення помилок і 
пошуку нових стратегій залиша-
ється дедалі менше. Одним із 
суттєвих запитань такого роду є 
доля наших освіти й науки.  

Почнемо з аналогії, яку немож-

ливо оминути. Усі ми пам’ятаємо 
часи сумнозвісної багатовектор-
ності, коли вважалося, що на 
нас ніхто не нападе, тому вели-
кі збройні сили нам не потрібні – 
достатньо мати 5–6 тисяч військо-
вих у складі мобільних формувань. 
Знищення та деградація оборон-
ного сектору тривали десятиріч-
чями і призвели до втрати оборо-
ноздатності, за яку нам дорого до-
велося заплатити. На щастя, тепер 
ми бачимо всенародну підтримку 
нашого війська. Жодних сумнівів 
щодо необхідності мати потужну 
армію в Україні наразі немає. Чи 
не нагадує те, як колись ставилися 
до української армії, ставлення до 
освіти й науки сьогодні? Постій-
но чуємо про «сотні» непотрібних 
університетів, повсюдну коруп-
цію, плагіат, низьку якість і взага-
лі відірваність науки й освіти від 
сучасного життя, бізнесу та реаль-
ної економіки. 

Висновки, які лунають серед 
активної частини суспільства й 
політиків, часто негативні, вони 
пропонують скорочення, прива-
тизацію, зменшення державного 
фінансування. В українському по-
літикумі немає зацікавленості в 
підтримці наукового й освітнього 
секторів, немає навіть серйозного 
розуміння необхідності існування 
цієї галузі. Чи не прийде час, ко-
ли наука й університетська осві-
та стануть так само потрібні для 
існування нашої держави й сус-
пільства, як тепер наша армія, але 
межу критичної складності буде 
вже пройдено, і нам доведеться 
відновлювати їх майже з нуля?

 Очевидно, що нам слід врахува-
ти той негативний досвід, який ми 
вже маємо – не можна ампутувати 
життєво важливу частину склад-
ного організму, яким є суспільство, 
нація та держава, навіть заради 
економіки або якихось інших при-
чин, які здаються в той чи інший 
час надзвичайно значущими. 

Сьогодні у світі існує величез-
ний потяг до знань і освіти. До-
статньо записатися на будь-який 
міжнародний онлайн-курс, на-
приклад у «Coursera», як одразу 
зустрінемо десятки й сотні слуха-
чів із країн, що розвиваються. Час-
то серед них переважають молоді 
люди з Індії, Близького Сходу й Аф-

рики. Вони, їхні суспільства й уря-
ди усвідомили, що необхідно на-
здогнати локомотив цивілізації, 
який швидко прямує в майбутнє. 

Виникає запитання, до яких кра-
їн слід відносити Україну. Якщо по-
глянути на дискусії в соціальних 

мережах, оцінити, що кажуть ак-
тивісти й лідери думок, то виявить-
ся, що ми занадто розвинена дер-
жава, принаймні в галузі універси-
тетської освіти й академічної науки, 
які є обтяжливими для держави та 
пильних платників податків. 

В останні роки в масовій свідо-
мості закріпилося переконання, 
що велика наука існує десь там, за 
кордоном, про її досягнення мож-

на дізнатися з популярних теле-
каналів або якихось сайтів, що по-
відомляють про чудернацькі від-
криття та винаходи дивакуватих 
британських науковців, які жи-
вуть і працюють у своїх вежах зі 
слонової кістки. Хіба часто ми чу-
ємо про якесь відкриття україн-
ського науковця? Ні, не чуємо. 
Однак відкриття є, проте вони 
перебувають поза увагою громад-
ськості! Для українського глядача і 
слухача достатньо знати лише про 
досягнення спортсменів і співаків.  

Війна швидко виявляє і в люди-
ні, і в суспільстві найкраще і най-
гірше, те, чого не помічали в мир-
ні часи. Отже, виявилося, що укра-
їнські науковці існують. Їх знають 
у світі, їх запрошують, пропону-
ють гроші, позиції, аспірантури, 
захист, житло, обладнання, допо-
могу. Це стає очевидним, поміт-
ним. Ми маємо людський капі-
тал, який не помічали, не цінува-
ли, але він поки що присутній тут 
і зараз. Чи вдасться нам зберегти 
цей капітал, який створювали по-
передні покоління науковців? Це 
саме той скарб, який намагаються 
поспіхом накопичити країни, що 
стрімко розвиваються, аби наздо-
гнати локомотив прогресу.  

Зважаючи на ці інтелектуаль-
ні і людські багатства, які ми ще 
маємо, слід запитати, яким спосо-
бом розпоряджається ними дер-
жава? «Гроші ходять за студен-
том», «студентоцентризм», і сум-

нозвісна формула співвідношення 
кількості студентів та викладачів 
є відповідями на це запитання. Ко-
ливання народжуваності в минулі 
роки, мода на певні професії – все 
це впливає на результат, який дає 
формула. Фінансування універ-
ситету значною мірою залежить 

від кількості студентів. Ми час-
то чуємо про користь конкурен-
ції, зокрема конкуренції вишів. 
Але переваги того чи іншого уні-
верситету залежать, зокрема, від 
географічного положення, що не 
може виправити жодний коефіці-
єнт. Київ кращий за Харків, Львів – 
за Київ, а Краків – за Львів etc. че-
рез безпечніше середовище і мож-

ливість отримати диплом, з яким 
простіше буде працевлаштувати-
ся не лише в Україні, а дедалі час-
тіше і бажаніше за кордоном на за-
хід від нашої країни. 

Мова йде про долю наукової й 
освітньої галузей. Абсолютно не-
зрозуміло, чи існують у держави 
будь-які наміри їх зберегти. Осо-
бливо небезпечною є ситуація з 
університетською наукою та нау-
ково-педагогічними працівника-
ми, існування яких визначають 
не наукові публікації в міжнарод-
них журналах і відкриття світово-
го значення, а кількість студентів. 
Легко передбачити, що цей показ-
ник незабаром суттєво знизить-
ся, що призведе до скорочень се-
ред викладачів. Це станеться пере-
важно в тих частинах України, що 
зазнали агресії ворога, руйнувань, 
евакуацій тощо. Тобто наступне 
випробування – масові звільнен-
ня та деградація університетів. Це 
станеться, зокрема, через те, що 
наукова й освітня спільноти не 
представлені в нашому політику-
мі, вони практично не мають голо-
су, тому залишаються беззахисни-
ми перед державними органами. 

Чи не настав час освітянам і нау-
ковцям запитати про зміст держав-
ної політики щодо збереження на-
уки й освіти? Чи існують програми 
або просто наміри підтримки цієї 
галузі, або процес має йти спонтан-
но і хворий (поранений) помре без 
зайвого медичного втручання? 

Протягом кількох місяців мо-
жуть відбутися незворотні змі-
ни, після яких відновити втраче-
не буде неможливо – ми побачимо 
вже зовсім іншу реальність. Най-
розумнішим рішенням у цій кри-
тичній ситуації є, принаймні, тим-

часова відміна або корекція фор-
мули співвідношення викладачів 

і студентів на два або три роки і 
згодом продумана, а не спонтан-
на реорганізація та оптимізація 
зі збереженням всього цінного й 
життєздатного, що було створено 
протягом століть існування уні-
верситетської системи. 

Слід застосувати таку модель 
оплати праці науково-педагогіч-
ного працівника, яка передбача-
ла би винагородження саме за на-
укову роботу, що не має залежати 
від кількості студентів. Натомість 
плата за власне навчальну роботу 
може визначатися кількістю сту-
дентів і навчальних годин. Така 
модель унеможливить невибірко-
ві скорочення та втрату перспек-
тивних кадрів. 

Відомі американські економісти 
і політологи Дарон Аджемоґлу та 
Джеймс Робінсон, автори популяр-
них в Україні книжок «Чому на-
ції занепадають» і «Вузький кори-
дор», слушно зауважують, що осві-
та є пріоритетом для ефективних 
держав і не лише тому, що нація 
з освіченою робочою силою здат-
на досягти більших успіхів. Іншою 
причиною уваги цивілізованих 
держав до освіти є те, що освіта – 
це найкращий спосіб прищепити 
громадянам певні переконання та 
світогляд. Для нас це питання збе-
реження власної ідентичності й 
ознак сучасної європейської нації. 
Сильна держава має надавати до-
ступну і якісну освіту. Південноко-
рейський та британський еконо-
міст Ха-Юн Чанґ зазначає, що кра-
їни, які зараз є найрозвиненішими, 
пройшли через державний про-
текціонізм освіти, науки й висо-
ких технологій. Наукова й освітян-
ська спільноти та держава мусять 
співпрацювати шляхом справж-

нього діалогу і спільного пошуку 
найкращих стратегій, уникаючи 
диктату та простих, але недалеко-
глядних рішень. 

Модний у наш час ринковий 
фундаменталізм розглядає студен-
та як споживача, який, керуючись 
своїми інтересами, обирає послу-
гу – освіту. Однак освіта – це біль-
ше, ніж послуга для задоволен-
ня індивідуальних потреб. Осно-
вним бенефіціаром від отримання 

нового знання в короткостроко-
вій та довгостроковій перспекти-
вах є суспільство в цілому. Саме 
тому науково-педагогічні праців-
ники згідно зі своїми посадови-
ми обов’язками мусять не лише 
читати лекції в аудиторії, а й про-
водити наукові дослідження, тоб-
то створювати нове знання про 
природу й суспільство, яке зго-
дом передається наступним поко-
лінням дослідників і найголовні-
ше – дасть нашим нащадкам мож-

ливість відповідати на виклики 
майбутнього. 

Очевидно, що вибір абітурієн-
тів і студентів, які керуються інди-
відуальною та короткостроковою 
перспективою, не може бути єди-
ним індикатором якості й ефек-
тивності цього процесу. Особливо 
в умовах війни ринкові способи 
регуляції університетської осві-
ти й застосування формул співвід-
ношення викладачів та студентів 
можуть стати руйнівними.

Отримання нового знання, як 
відомо, здійснюється в межах на-
укової спільноти, а не вченими-
одинаками. Тому саме наукова 
спільнота має бути залучена для 
оцінки роботи викладача як нау-
ковця. Способи такої оцінки давно 
відомі – це різноманітні бібліоме-
тричні показники впливу науков-
ця на певну галузь досліджень і 
висновки експертів. Наукова скла-
дова роботи викладача, оцінена 
науковою спільнотою, має визна-
чати його фінансове забезпечення, 
яке вже не буде залежати від ко-
ливань кількості студентів. 

Ми вже маємо власний успіш-

ний досвід незалежного оціню-

вання та фінансування науков-
ців. Львівська міська рада втіли-
ла програму «Львівська система 
дослідників», завдяки якій 62 най-
успішніші та найталановитіші до-
слідники міста отримали стипен-
дії з міського бюджету. Аналогіч-
ну систему варто розробити для 
всієї країни, щоби принаймні зна-
ти, які людські ресурси ми маємо. 
Крім того, на період нестачі сту-
дентів під час війни можна запро-
понувати викладачам приділи-
ти більше часу методичній робо-
ті, наприклад, писати підручники, 
готувати відеокурси тощо. Отже, 
стихію вибору молодих людей не-
обхідно врівноважити експерт-
ним знанням. Це зрештою прине-
се користь усьому суспільству.

Перед нами стоїть небезпечна 
перспектива втрати студентів, ви-
кладачів, науковців, інтелігенції 
загалом, які є невід’ємною складо-
вою успішної країни. Нам слід роз-
робити і втілити свій план Мар-
шалла для української науки та 
освіти, план розвитку і прогресу, а 
не спонтанного занепаду. Часу за-
лишилося обмаль. 

Сергій УТЄВСЬКИЙ,  
доктор біологічних наук,  
професор Харківського  
національного університету 
імені В. Н. Каразіна,  
член Наукового комітету  
Національної ради України  
з питань розвитку і технологій

Чи діждемось «плану Маршалла» Чи діждемось «плану Маршалла» 
для українського університету? для українського університету? 
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Як перемогти на економічному 
фронті й не просто втриматися 
на плаву під час війни, а й забезпе-
чити розвиток? Питання, на яке 
шукає відповідь і бізнес, і держава. 

Війна похитнула економіку, 
але водночас відкрила вікно мож-

ливостей, яке здатне перетвори-
ти Україну на одну з найпотуж-

ніших економік Європи, — пере-
конана ректорка Міжнародного 
університету фінансів Любов Смо-
ляр. Пам’ятаєте прогнози інозем-

них аналітиків у лютому, в перші 
дні повномасштабної агресії? Мак-
симум три дні давали українській 
банківській системі, а далі — крах! 
Однак вітчизняний банківський 
сектор не тільки вистояв, а й по-
троху перемагає: працює систе-
ма електронних платежів, зростає 
ліквідність, приростають кошти 
населення. І така ж ситуація в ін-
ших сферах. Бізнес перелаштову-
ється, але, щоб встояти й знову по-
чати розвиватися, потрібно ефек-
тивно керувати бізнес-процесами, 
оперативно реагувати на виклики 
й обставини сьогодення. Тому ни-
ні так важливо керівникам і топ-
менеджменту компаній володіти 
сучасними управлінськими біз-
нес-інструментами, що дозволять 
забезпечити розвиток бізнесу, на-
віть коли в країні війна. 

МВА для аналітиків, 
фінансистів, інженерів, 
управлінців

Програми МВА Міжнародного 
університету фінансів, який уже 
30 років надає другу бізнес-освіту 
майбутнім інженерам, переваж-

но студентам Київської політехні-
ки, дають бізнес-знання та знання 
у сфері інформаційних техноло-
гій («FinTech MBA», «МВА — Бізнес-
аналітика та Big Data»), а також за-
безпечують набуття компетенцій 
у галузі технології інженерії, ін-
новацій, підприємництва, управ-
ління і трансформаційного лідер-
ства («Tech MBA», «Executive МВА»). 
Кожна програма має свої особли-
вості та створена під певну катего-
рію слухачів. 

Кілька слів про найпопулярніші.

Програма «МВА — Бізнес-аналі-
тика та Big Data» призначена для 
підготовки управлінців, які воло-
діють методами інтелектуально-
го аналізу великих даних й засто-
совують сучасні моделі і методи 
прийняття рішень задля оптимі-
зації процесів і створення конку-
рентних менеджерів та керівни-
ків компаній, власників бізнесу, 
які в епоху цифровізації хочуть 
навчитися трансформувати свої 
організації, перетворювати аналі-
тичну інформацію в дії та вплива-
ти на ключові бізнес-рішення. 

«FinTech MBA» — це програ-
ма для високопрофесійних ке-
рівників із сильною фінансовою 
аналітичною базою, акцентом 
на кількісні методи й цифрові 
компетенції.

Програма «МВА — Управління 
бізнесом та трансформаційне лі-
дерство» спрямована на підготов-
ку лідерів для здійснення транс-
формаційних змін у великих і 
середніх компаніях на стику циф-

рових технологій та управління 
бізнесом. У фокусі — створення ор-
ганізаційного дизайну мобільної 
та гнучкої компанії з акцентом на 
мережі міжфункціональних ко-
манд; трансформація бізнес-моде-
лі та екосистеми на різних етапах 
розвитку компанії; моделювання 
рольових способів цифрової пове-
дінки й ролі лідера у зміні органі-
заційної культури для досягнен-
ня успіху у світі швидких, різких 
змін. 

Програма «Executive МВА» ак-
центована на розвитку лідер-
ських якостей та управлінських 
компетенцій, що дають змогу від-
разу інтегрувати нові знання в ре-
альні результати роботи компанії. 

Тривалість цих програм — 2 ро-
ки. По завершенні слухачеві при-
своюється ступінь магістра в га-
лузі управління та бізнес-адмі-
ністрування за спеціальністю 
«Менеджмент» і диплом Міжна-
родного університету фінансів 
державного зразка, відповідно 
до його акредитації МОН Украї-
ни. МУФ співпрацює з університе-
тами Франції, Австрії, Туреччини, 
Швеції, Польщі.

Яких змін потребує 
український бізнес

Окрім дворічних програм МВА, 
університет пропонує корпора-
тивні інтенсивні програми, ко-
роткі курси та професійні тре-
нінги, програми підвищення 
кваліфікації.

Особливості корпоративних 
програм у тому, що їх створюють 
індивідуально для кожної ком-

панії залежно від унікальності 
бізнесу.

Програми модульного формату 
передбачають комбінації різних 
тематичних блоків, гнучкі за ча-
сом і розкладом навчання, відпо-
відно до потреб замовника.

Серед напрямів, за якими МУФ 
пропонує індивідуальні програми, 

— agile-трансформація організації, 
цифровий маркетинг і маркетин-
гова аналітика, розбудова бізнес-
моделі підприємства, лідерство, 
фінансова і бізнес-аналітика тощо.

Такими програмами уже актив-
но користуються лідери україн-
ського ринку, як-от «ПлазмаТек» і 
Прогрестех-Україна.

«ПлазмаТек» є лідером з вироб-
ництва зварювальних електродів 
та іншої зварювальної продукції 
високої якості у Східній Європі 
та за її межами. Щомісяця з кон-
веєрів групи компаній «Плазма-
Тек» сходять понад 6000 тонн 
зварювальної продукції, що екс-
портується у 26 країн світу. З року 
в рік попит на продукцію «Плаз-
маТек» зростає в середньому на 
15%, завдяки чому обсяги вироб-
ництва постійно нарощуються. За 
двадцять років діяльності компа-
нія виросла з невеликого виробни-
цтва у 2001-му до групи компаній 
з 19 високотехнологічних підпри-
ємств і двох дослідницьких цен-
трів. Нині тут працює понад 2000 
співробітників.

До університету фінансів ком-

панія звернулася з конкретним за-
питом: «прокачати» навички ке-

рівників середньої та вищої лан-
ки, навчити їх новим тенденціям 
у сфері бізнесу й дотичним дисци-
плінам, дати нові інструменти для 
ефективного управління. З трьох 
запланованих модулів менедже-
ри встигли пройти рівно полови-
ну, а тоді почалася повномасштаб-
на війна. Тепер планують продо-
вжити навчання в онлайн-режимі.

«Особливість нашого бізнесу в 
тому, що він достатньо диверси-
фікований, і в процесі навчання 
ми з керівниками дискутували, 
як працюють різні напрями в на-
ших компаніях, який їхній рівень 
з огляду на інші компанії, як нам 
поліпшуватися й реформуватися. 
Ще один важливий момент — ви-
значення слабких місць. Був ряд 
напрямів, за якими, на одностай-
ну думку більшості колективу, ми 
відставали, і це допомогло іден-
тифікувати наші слабкі точки», — 
розповідає про досвід «Плазма-
Тек» заступник гендиректора з ви-
робництва Максим Мендусь.

Вдалим є досвід співпраці Між-

народного університету фінан-
сів і з інжиніринговою компанією 
Прогрестех-Україна.

Прогрестех-Україна — най-
більший у Східній Європі поста-
чальник інжинірингових послуг 
для компанії Boeing. Входить до 
складу міжнародного холдингу 
Progresstechgroup, котрий консолі-

дує інженерні центри в Європі та 
Північній Америці й має 14 відді-
лень в різних країнах світу. Ком-

панія спільно з провідними уні-
верситетами втілює комплекс 
освітніх проєктів і програм дуаль-
ного навчання для підготовки ква-
ліфікованих інженерів та їх по-
дальшого працевлаштування.

З МУФ компанія активно спів-
працює з минулого року. Осно-
вний проєкт, який вдалося успіш-

но втілити, — підготовка кадрів 
Прогрестеху у сфері технічної анг-
лійської мови. Університет піді-
брав викладацький склад та про-
граму відповідно до специфіки 
діяльності різних категорій авіа-
ційних інженерів. В решті низка 
фахівців компанії проходили на-
вчання в формі інтенсиву. Попри 
те, що і цей освітній процес пере-
рвала війна — швидко перейшли 
на інший формат і успішно завер-
шили навчання. 

«Усі заявлені плани були ви-
конані. І це нас дуже порадувало, 
враховуючи нашу непросту спе-
цифіку, — дуже складно знайти 
школу, що готова взятись за та-
ке навчання. Хай там як, але ви-
кладацький склад, який їм вда-
лося сформувати під наш проєкт, 
успішно вирішив поставлені за-
вдання. Тому, звісно, думатиме-
мо про продовження співпраці, і, 
можливо, її розширення. Щонай-
менше будемо використовувати 
всі напрацювання, які є на сьо-
годні. За подальшого розширен-
ня компанії потребуватимемо цих 
послуг і надалі», — ділиться HR-
директор компанії Прогрестех-
Україна Максим Гладський.

Щороку в Міжнародному уні-
верситеті фінансів оновлюєть-
ся мінімум половина навчаль-
них програм у сфері фінансів, 
бізнес-аналітики, економіки, ме-
неджменту, міжнародного бізне-
су й міжнародної економіки. Біль-
шість програм доступні для на-
вчання в будь-якій країні світу. 
Навчатися можна онлайн.

Нині університет, як і багато ін-
ших провідних українських вишів, 
рухається у напрямі європейських 
стандартів освіти й осучаснення 
освітніх програм, налагодження 
міжнародної співпраці.

Відповідно до викликів часу і 
змін в українській економіці про-
фільна бізнес-освіта змінюється й 
перелаштовується, щоб у найближ-

чому майбутньому відповідати но-
вим вимогам і стандартам якості.

Олександра АРКАД’ЄВА

УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА

МВА для українського менеджментуМВА для українського менеджменту
або де в Україні навчають управляти бізнесом під час війниабо де в Україні навчають управляти бізнесом під час війни
Чого навчають управлінців у Міжнародному університеті фінансів на прикладі інжинірингової компанії  
та групи компаній зварювальних виробництв
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Я поляк, народжений у Варшаві. 
У глибині душі я зберіг пам’ять про 
традиції, закарбовані у генах роди-
ни, походження якої сягає малень-
кого містечка Токарі, що згадуєть-
ся в історичних записах 15 століття. 
Проте я значно більше пов’язаний 
з тим нелегким періодом історії 
мого рідного міста, яке мій дідусь 
захищав у вересні 1939 року і за 
яке мої батьки воювали зі зброєю 
в руках під час Варшавського по-
встання 1944 року. І коли настала 
моя пора, я брав участь у револю-

ції «Солідарності». З історії та влас-
ного досвіду я отримав огиду до то-
талітарних систем, які за високи-
ми гаслами ховають свою звірячу 
сутність, руйнуючи демократичні 
устої, винищуючи цілі народи. Ма-
буть, тому мені не треба пояснюва-
ти, що таке свобода і незалежність, 
повага до армії, солідарність і необ-
хідність допомоги нужденним. 

Польща є членом Європейського 
Союзу, і в 1991-2011 роках я мав честь 
представляти свою країну в Програ-
мі EUREKA, метою якої була і є під-
тримка науково-технічного розви-
тку шляхом сприяння та співфінан-
сування реалізованих інноваційних 
проєктів партнерами з різних кра-
їн Європи. Під час численних конфе-
ренцій, семінарів і воркшопів я по-
яснював польським компаніям, що 
кожне спільне підприємство має 
шанс на майбутні бізнес-вигоди, як-
що ви привносите в нього власні 
знання і використовуєте знання ін-
ших. Я радив польським структу-
рам створювати проєкти з партне-
рами із сусідніх з Польщею країн, 
оскільки вони можуть вивести на 
європейський ринок нові й оригі-
нальні рішення, а не копії наявних 
рішень. Так я познайомився з украї-
нським координатором EUREKA  
Петром Смертенком.

Мої знання про Україну на той 
час були дуже скромними і базу-
валися на кількасотлітній історії, 
в якій були як світлі, так і темні 
сторінки.  

Спілкування з Петром, спільні 
конференції та тренінги допомо-

гли мені скласти в уяві новий імідж 
України та поволі змінити свою 
думку. Результатом нашої спів-
праці стала низка цікавих проєктів 
EUREKA, якими можуть пишатися 
як польська, так і українська сторо-
ни. До сьогодні інноваційна і впро-
ваджена технологія, розроблена в 
одному з перших проєктів, вико-
ристовується для виготовлення еле-
ментів в літаках AIRBUS.

І хоча з часом наша співпраця в 
EUREKA закінчилася,  я стежив за 
змінами, які відбуваються в Укра-
їні. Звичайно, я знав, що майже 2 
мільйони українців працюють у 
Польщі, що десь на Донбасі йдуть 
бої з підтримуваними Росією бо-
йовиками, але це було далеко.

24 лютого відбулася жорстока 
агресія з боку Росії. Телевізійні но-
вини наперебій показували вар-
варські знищення і загибель мир-
ного населення. На Київ падали ра-
кети, і мені раптом спало на думку, 
що близька мені людина та знайомі 
опинилися в небезпеці. Перша дум-

ка – як допомогти? Чи є у них дах над 
головою, їжа, ліки. Ми зв’язалися 
онлайн. Я запропонував Петру з дру-
жиною приїхати до Польщі, до мене 
на квартиру, пообіцявши всю допо-
могу до кінця війни. Петро вирішив 
залишитися, але попросив надсила-
ти посильну допомогу в Україну. Ми 
надіслали ліки на потреби сил ЗСУ, 
моя родина прийняла та супроводи-
ла дві сім’ї біженців з України.

Мільйони українців – переваж-

но жінок і дітей – через війну ви-
їхали до Польщі. І мої співвітчиз-
ники вже на кордоні сердечно їх 
зустрічали, пропонували склянку 
чаю, безкорисливу допомогу, від-
чуття безпеки, дружбу та гостин-
ність. По всій нашій країні до до-
помоги долучилися сотні тисяч 
людей, організацій, парафій, мо-
наших орденів, органів місцево-
го самоврядування і державна ад-
міністрація. Українські прапори, 
вивішені у вікнах будинків або 
розміщені на машинах звичай-
ними мешканцями, свідчили про 
їхню щирість і сердечність. Разом 

з українцями ми демонстрували 
перед посольством Росії у Варшаві 
свою позицію. І сьогодні водії ав-
томобілів сигналять, проїжджаю-

чи повз посольство. Щоб росіяни 
знали, що ми не забуваємо.

Я вважаю, що нам також було по-
трібне пробудження загальнонаці-
онального духу солідарності, тому 
що це виявило в нас те, що є хоро-
шим і важливим. Допомога жінкам 
і дітям – це очевидна річ для поля-
ка. Не менш важливо підтримати 
борців за свободу, щоб вони зна-
ли, що не самотні. Пам’ятаємо, як 
це важливо з історії Варшавсько-
го повстання, коли  французи, ан-
глійці та американці покинули на-
шу зруйновану сталінською Росією 
країну на багато-багато років. 

Раптом Україна стала важливою 
для мене, а також для мільйонів мо-
їх співвітчизників. Сьогодні серед 
нас живе понад 2,5 мільйона укра-
їнських жінок і дітей. Діти ходять у 
школи та дитсадки, граються з одно-
літками-поляками, мами, якщо мо-
жуть, працюють. Ніхто не дивується, 
що вони говорять українською. 

Путінські солдати творять жах-
ливі речі в Україні. Вони перетво-
рюють міста й села на руїни, чи-
нять жорстокі злочини. Безсилля 
світу вражає. Огидно, що деякі лю-

ди і цілі країни продовжують вести 
справи з Росією, не дивлячись на те, 
що заробляють криваві гроші. І гла-
дячи по голівках своїх дітей чи ону-
ків, чи згадують вони, що сотні ін-
ших дітей гинуть через них?

Я пишаюся ставленням поля-
ків і всім серцем підтримую наш 
уряд за підтримку України, незва-
жаючи на величезні витрати, які 
ми всі відчуваємо. Український 
народ бореться за те, бути чи не 
бути Україні. Ми повинні йому 
допомогти. Ми знаємо, що якщо 
Україна програє, війна незабаром 
постукає в наші двері.

Єжи ТОКАРСЬКИЙ,   
Національний координатор  
EUREKA в Польщі  
з 1991 по 2011 рік 

5 і 6 серпня цього року ро-
сійські загарбники вчинили 
в Україні чергові акти ядерно-
го тероризму – знову обстріля-
ли майданчик окупованої Запо-
різької атомної електростанції, 
влучивши ракетами непода-
лік сухого сховища відпрацьо-
ваних ядерних відходів. Персо-
нал станції досі в полоні, росій-
ська важка військова техніка 
розташовується на майданчику  
ЗАЕС, боєкомплект зберігаєть-
ся біля енергоблоків, а його час-
тина – взагалі всередині ма-
шинних залів енергоблоків. Ба 
більше, росіяни вже відкрито 
шантажують світ, заявляючи 
про мінування Запорізької АЕС 
і готовність її підірвати.

За найгірших сценаріїв руй-
нація ядерного палива у реак-
торах ЗАЕС призведе до траге-
дії, подібної до аварій на Чор-
нобильській АЕС 1986 року та 
на АЕС «Фукусіма-Даїчі» 2011 ро-
ку, – зі значним витоком радіо-
активних речовин у довкілля. 
Нинішня ситуація на Запорізь-
кій атомній електростанції з ви-
сокою імовірністю може пере-

рости у найбільшу ядерну ката-
строфу, наслідки якої відчує не 
лише Україна, а й багато інших 
країн, – через дії російських вій-
ськових злочинців, які не гребу-
ють жодними методами, заборо-
неними у цивілізованому світі.

За міжнародним законодав-
ством і відповідно до вимог  
МАГАТЕ атомні електростанції 
та інші ядерні установки – це 
об’єкти мирного використан-
ня ядерної енергії, які в жодно-
му разі не мають зазнавати вій-
ськових нападів. Обстрілом і 
захопленням ядерних об’єктів 
на Чорнобильській і Запорізь-
кій атомних електростанціях, 
бомбардуванням дослідниць-
кої ядерної установки «Джерело 
нейтронів» у Харкові Російська 
Федерація порушила всі мож-

ливі принципи ядерної безпеки, 
наразивши світ на серйозну за-
грозу радіаційних аварій.

Національна академія на-
ук України рішуче засуджує 
ці кричущі злочини і закли-
кає міжнародну спільноту ви-
знати військові дії Росії щодо 
ядерних об’єктів України ак-
тами ядерного тероризму, об-
межити доступ Російської Фе-
дерації до новітніх ядерних тех-
нологій, запровадити санкції 
проти російської атомної галу-
зі. Слід задіяти всі механізми 
задля цілковитої демілітариза-
ції Запорізької АЕС – виведення 
російських військових із цього 
найбільшого в Європі ядерного 
об’єкта і всієї прилеглої до ньо-
го території, включно з містом 
Енергодар.

Зупинити агресора можна 
не висловленням глибокого за-
непокоєння, а лише реальни-
ми спільними зусиллями всього 
цивілізованого світу.

ЗАЯВА НАН УКРАЇНИ

Закликаємо міжнародну
спільноту покласти край
російському ядерному тероризму

Партнерські дні програми EUREKA в Україні, жовтень 2001 р. На світлині – представники Міносвіти і науки 
України, національні координатори програми EUREKA України, Чехії, Польщі, працівники секретаріату 
EUREKA. Другий ліворуч – Петро СМЕРТЕНКО, другий праворуч – Єжи ТОКАРСЬКИЙ

Україна стала важливою для мене
CВІТ З НАМИ
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