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імітують ситуації, що є типовими в практиці фахової діяльності випускників університетів 

за певними спеціальностями.  

Узагальнюючи викладене можна зазначити, що Україна має істотні перспективи 

розвитку системи вищої освіти в умовах ПР4. Наведені приклади їх реалізації 

підтверджують це. Необхідно також зазначити, що Україна є одним світових лідерів у 

галузі ІТ [4, с. 175]. Оскільки ПР4 базується на активному використанні інформаційно-

комунікаційних технологій, то це свідчить про наявність базових умов для забезпечення 

розвитку у руслі ПР4, у т.ч. у сфері вищої освіти. Проте існуючі загрози є доволі значними 

і для їх зменшення чи запобігання потребують впровадження заходів, які потребують 

суттєвих змін в системі управління університетами. Отримані результати окреслюють 

напрямки реформування системи управління науково-освітньою діяльністю університетів. 

Вони можуть бути використані в якості інформаційної бази для формування комплексу 

заходів проведення відповідних реформ.  

Подальші дослідження повинні бути спрямованими на розроблення і наукове 

обґрунтування заходів щодо реформування системи вищої освіти України відповідно до 

вимог ПР4. Це дозволить посилити позиції вітчизняних університетів на вітчизняному і 

міжнародних ринках освітніх послуг. 
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Наслідки пандемії та конфліктів  у ХХ1 столітті обумовили  появу нової парадигми у 

розвитку світової економіки.Україна  протягом 30 років незалежності  перебувала під 

тиском ринкових трансформацій  та криз.  За цей час вона перетворилася з орієнтованої на 

важку промисловість у яскраво виражену сировинно-аграрну країну, втратила  базові 

галузі,   внутрішні  і зовнішні ринки у промисловому виробництві. І хоча у 2020 році від 

такої структури Україна переважно вигравала завдяки зростанню цін на сировину, проте 

через падіння світових цін на товари вітчизняного експорту та його скорочення  

обізначився  ризик входження економіки в кризу. Застарілі технології, слабка 

конкурентоспроможність, відторгнення  від величезного економічного простору,  закриття 

Росією своїх ринків,  війна на Донбасі та майже на всій території України  призвели до 
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різкого скорочення обсягів виробництва та експорту в українському машинобудівному 

секторі. [1] 

Внутрішні інвестиції є одним з найчутливіших показників до збройних конфліктів. 

Початок збройних сутичок здійснює негативний вплив одразу як на фінансові, так і на 

реальні інвестиції. Це пов‘язано з тим, що фондові ринки та ринки цінних паперів у країні 

конфлікту миттєво реагують на конфлікт, а вкладання коштів у капітальне будівництво 

призупиняється через високі ризики, особливо у випадку знаходження об‘єктів таких 

інвестицій у зоні бойових дій. Разом з тим інвестори утримуються від вкладання коштів у 

розвиток виробництва через невпевненість у майбутньому. Від поведінки внутрішніх 

інвесторів радикально відрізняється поведінка зовнішніх, а відповідно й реакції показника 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Міждержавні конфлікти та війни призводять до 

зниження обсягів інвестицій, що двічі перевищують аналогічний ефект від 

громадянського конфлікту. Втім, аналіз свідчить про те, що у деяких випадках збройне 

протистояння не призводить до згортання інвестицій. На підставі аналізу можна зробити 

висновок про те, що, як правило, скорочення припливу ПІІ відбувається на наступний рік 

після конфлікту. Саме у перший рік протистояння відбувається оцінка майбутніх 

перспектив ринку, активності сторін, безпеки функціонування бізнесу, можливостей 

фізичного забезпечення його захисту.  

Значна частина довоєнних промислових іноземних інвестицій попадала на Україну 

через офшорні компанії та мала українське, або російське походження.Тобто, задовго до 

початку пандемії та конфлікту існувала проблема  обмеження інвестицій в Україну з боку 

інвесторів.Ще у 2009 році в наслідок різкого зниження глобальних   потоків  ПІІ  в 

Україну знизилися на 56 %. У 2013 році зменшився попит на український експорт, 

погіршилася політична ситуація і це породило економічну невизначеність та  у 2013 році 

ПІІ знизилися на 46.4 % порівняно з 2012 роком  Після подій на майдані та початку 

протистояння в Криму та на сході інвестиції в Україну значно знизилися з 4.5 млрд.дол. у 

2013 році до 410 млн.доларів у 2014 році. Саме ці події стали основною причиною 

поглибленої політичної та економічної кризи. Таке падіння ПІІ в 10 разів стало 

безпрецендентним  не тільки в історії сучасної України, але і в порівнянні із сусідніми 

країнами.У 2015 році, переважно  за рахунок докапіталізації банків з іноземним капіталом, 

ПІІ  зросли до 2.96 млрд доларів, але в подальшому вони так і не досягли рівня 2012 року і 

зосталися  на дуже невисокому рівні.  

У структурі іноземних інвесторів в Україну, як до війни, так і тепер переважають 

компанії, які рареєстровано на Кіпрі . На початку 2014 року їх доля складала 32.7 %,зараз 

близько 25 %. На три найбільш популярних офшора –Кіпр,Віргінські острови та БЕЛІЗ на 

початку 2014 року припадало разом 38.8 %, зараз- 29.6  % обсягу ПІІ. (рис.1). 

Більшість офшорних інвестицій в Україні – це український або російський капітал, 

власники якого використовують компанії на Кіпрі та інших країнах для оптимізації 

оподаткування та отримання конкретного правового статусу.Зокрема, згідно з 

дослідженням, яке цитується в OECD Investment Policy Review, реальний обсяг 

російського капіталу в Україні на кінець 2014 року щонайменше втричі перевищував 

офіційні дані (близько 9,9 млрд доларів США, а не 2,7 млрд  ). На перший погляд, це 

значні інвестиції з таких розвинених країн, як Німеччина та Нідерланди. Величезність і 

відсутність зростання інвестицій з Німеччини пояснюється тим, що наднаціональний 

Arcelor Mittal контролює колишню Криворіжсталь через німецьку компанію. 
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                  1          2            3           4            5       6         7          8           9         10 

1 Кіпр; 2-Нідерланди; 3-Німеччина; 4-Росія; 5-Австрія; 6-Великобританія;  

2 7- Віргінські острови; 8-Франція; 9-Швейцарія; 10 –Італія 

3  

4       січень 2012;      січень 2013;       січень 2014;       січень 2015 ;        січень 

2016;   

5        жовтень 2016. 

 
Рис 1.Обсяг прямих іноземних інвестицій  (ПІІ) в акціонерний капітал в Україні за 

країнами походження [1] 

 

Нідерланди, завдяки вигідним податкам та іншим умовам, також відіграють роль 

офшору і лише формально є одним із найбільших джерел інвестицій у світі. Наприклад, 

інвестиції в 1,8 млрд доларів в телекомунікаційний сектор України пояснюють тим, що 

мобільний оператор «Київстар» належить зареєстрованому в Нідерландах «Вимпелкому». 

Основним акціонером «Вимпелкому» (через посередників) є російська «Альфа-Груп». 

Реальні інвестиції з Нідерландів насправді незначні і представлені  Unilever.  

      Генезис ПІІ в Україні стає ще більш зрозумілим, якщо врахувати внесок різних країн у 

зростання ПІІ безпосередньо перед кризою.У 2012 році на Кіпр і Британські Віргінські 

острови припадало 71,4% загального приросту прямих іноземних інвестицій. У 2013 році 

їх внесок зменшився до 52,9%. Після початку збройного конфлікту обсяги інвестицій з 

Кіпру впали до максимуму (офшорний капітал в основному розташовувався на сході 

України, який більше постраждав від конфлікту та економічної кризи). На цьому тлі 

обсяги та динаміка інвестицій з інших країн видаються незначними. 

Збільшення інвестицій з Нідерландів та Швейцарії також пов‘язане переважно з 

українським та російським капіталом. У лютому 2016 року DTEK Oil & Gas B.V., дочірня 

компанія зареєстрованої в Голландії ДТЕК Ріната Ахметова, збільшила свою частку в 

«Нафтогаздобичі» до 55%. А серед співвласників швейцарської компанії Risoil, яка в 

2014-2016 роках інвестувала близько 70 млн доларів у будівництво зернового терміналу в 

порту Іллічівськ, є бізнесмени з України. 

   Зміни в інвестиціях з інших країн значною мірою зумовлені інвестиціями в 

банківський сектор. Наприклад, докапіталізація банків з іноземним капіталом призвела до 

збільшення інвестицій з Австрії (Райффайзен Банк Аваль і Унікредит) та Угорщини 

(OTP).[1] 

Збройний конфлікт по-різному впливає на промисловий розвиток  різних галузей 

економіки. Особливо вражені  високотехнологічні галузі та підприємства з високою 

часткою маломобільних основних засобів, ризик пошкодження яких високий.   

Постраждав також сектор  послуг (окрім фінансів і телекомунікацій) і споживчих товарів 

тривалого користування. Як стверджує Прем'єр-міністр  України Д. Шмигаль, через війну 

приблизно 35% економіки України сьогодні не працює. За різними оцінками різних 

експертів на сьогодні втрачено від 30% до 50% економіки. Прогноз падіння ВВП також 
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складає 30-50%.   Відповідно, бюджет, орієнтовно, виконується на 50-70% мирного часу. 

При цьому драматично зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, на 

розмінування. Більш як 100 закладів освіти та понад 500 медичних закладів або 

зруйновані повністю, або пошкоджені. Також зруйновано 25 тис. км доріг, кілька сотень 

мостів, 12 міжнародних аеропортів пошкоджені, понад 40 млн кв. метрів житла 

пошкоджено або зруйновано. Бізнес втратив понад 200 заводів, близько 17% бізнесів 

взагалі припинили свою роботу, а 60% підприємств працюють на рівні нижчому за 

довоєнний.[2] 

У 2022 році реальний ВВП України у цінах 2010 року становив 63.2% від показника 

1990 року. Скорочувалося  виробництво електроенергії з причини деградації 

промисловості та через поступове скорочення населення України. Зруйновані під час 

війни виробничі потужності  за попередніми ствердженнями будуть відновлюватись, але 

для зміни структури економіки України потрібні значні інвестиції. Поки що іноземні 

інвестори не поспішають вкладати свій капітал з причин відсутності непрогнозованих 

термінів завершення війни  та упевненості в захищеності прав власності за відсутністю 

реформ у судовій та правоохоронній системах. 

Незалежно від галузі, інвестори продовжують інвестувати в країну, якщо вважають, 

що прибутковість проектів компенсує ризик. Рентабельність інвестицій у країнах, які 

постраждали від конфлікту, на 50% вища за середню прибутковість у групі країн з 

низьким рівнем доходу. Саме більша прибутковість видобувних підприємств  може 

оумовити   стабільність інвестицій у видобуток. 

Які ж фактори протистояння з Росією виникли, що  можуть вплинути на 

промисловий розвиток та реальні іноземні інвестиції в Україну? Перш за все-це політичні 

проблеми та загрози безпеці.Політичні проблеми стримують процес припинення воєнних 

дій. Сторони конфлікту та зовнішні стейкхолдери не знаходять умов, які б задовільняли 

усіх.Тим часом кількість ПІІ, які надходять до України, різко скоротилась після початку 

війни. Саме загрози безпеці стримують інвесторів повернутися в Україну.Це  реальні 

загрози втрати життя і інвестицій.Це головне. По-друге, війна створила складності з 

постачанням факторів виробництва, вкрай знизила внутрішній попит. По-третє- сьогодні 

немає ніяких очікувань  щодо змін у державній економічній політиці. У той же час, вона 

залежать від характеру, тривалісті війни, та масштабів руйнувань. Від цього залежать і 

терміни відбудови та повернення до відродження економіки. 

Виробничі та  інші господарські активи блокуються в містах, оточених ворогом, 

повністю або частково втрачені внаслідок бомбардувань, обстрілів та ракетних 

обстрілів.Деякі співробітники покинули країну або місце розташування бізнес-бази або 

мобілізувалися. Це кадровий дефіцит. Втрата доходу через втрату каналів збуту або 

порушення ланцюгів поставок. Відповідно – збитки та касові розриви. Труднощі з 

отриманням товарів, матеріалів, комплектуючих через те, що основні постачальники або 

заблоковані, або перестали працювати.Звісно,що фахівці підприємства намагаються 

вирішити проблеми як з доставкою товарів (готової продукції), так і з матеріалами та 

комплектуючими для виробництва . Це вже змушує  шукати нових постачальників, нові 

маршрути і переплачувати за поставки, а також скасувати (в деяких випадках) більш 

тривалі терміни доставки.   

Виникає питання, чи може Україна в складних економічних умовах запропонувати 

достатньо високу віддачу від проектів, щоб покрити ризики, пов‘язані з загальним станом. 

Конфлікт  серйозно  вдарив  по світовій економіці, завдавши шкоди зростанню та 

піднявши ціни.Окрім людських страждань та гуманітарної кризи, спричиненої 

вторгненням Росії в Україну, світова економіка відчує  наслідки уповільнення зростання 

та прискорення інфляції. Наслідки поширюються  трьома основними каналами. По-перше, 

вищі ціни на товари, такі як продукти харчування та енергоносії, призвели до ще більшої 

інфляції, що, у свою чергу, вплинуло  на рівень життя  та негативно вплине на попит. По-

друге, сусідні країни, зокрема, зіткнулися  з перебоями в торгівлі, ланцюгах поставок і 
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грошових переказах. Несподівано виник та і стотно   збільшився  потік біженців. По-третє, 

зниження довіри бізнесу та зростання невизначеності інвесторів негативно вплинуло на 

ціни, на активи, обумовило  жорсткі фінансові умови та потенційно прискорило  відтік 

капіталу з ринків, що розвиваються.Росія та Україна є основними виробниками сировини, 

а дестабілізація вже призвела до різкого зростання світових цін, особливо на нафту та 

природний газ. Ціни на продукти харчування зросли, а ціни на пшеницю, на яку припадає 

30 відсотків світового експорту зУкраїни та Росії, досягли критичного  рівня.До того ж, 

сьогодня   експорт з України заблоковано, а  втім  очікується її рекордний врожай і 

потрібна не аби яка політична воля  щоб зерно, що вироблено в Україні  дістало своїх 

споживачів. 

Накопичений  за роки пандемії досвід дозволив трансформувати соціальну політику, 

зберегти зайнятість та скорегувати підхід до регулювання ринку праці, але вторгнення 

Росії в Україну поклало край глобалізації, свідками якої ми були протягом останніх 

тридцяти років.  Два роки пандемії зруйнували зв‘язки між країнами, компаніями і навіть 

людьми та  призвели до того, що спільноти та окремі особи почувалися ізольованими та 

вдалися до пошуку внутрішніх ресурсів. Це посилило поляризацію та екстремістські 

настрої, які ми спостерігаємо в сучасному суспільстві. Реальний  прояв таких настроїв-

агресія Росії проти України.Саме такі настрої спотворили небувалу хвилю різного роду 

санкцій проти  країни-агресора, як політичних, так і економічних.Вражають швидкість і 

масштаби зусиль компаній щодо їх розгортання та посилення. Так, всесвітньо відомі 

американські бренди призупинили контракти на товари другорядного призначення. 

Компанії з фінансових послуг зробили подібні кроки для подальшої ізоляції російської 

економіки від світової фінансової системи. Ці заходи приватного сектора демонструють 

силу ринків капіталу та реально показують, як ринки можуть надати капітал тим, хто 

конструктивно працює в системі, і як швидко вони можуть забрати його у тих, хто нехтує 

неписаними правилами взаємодії людства та  конкурентної співпраці. У довгостроковій 

перспективі війна може докорінно змінити глобальний економічний і геополітичний 

порядок, якщо відбудуться зміни в торгівлі енергією, впорядкуванні ланцюгів поставок, 

фрагментації платіжних систем і перегляді країнами структури своїх валютних резервів. 

Посилення геополітичної напруженості ще більше збільшує ризики  розвитку   

економічної фрагментації, які вже проявляються в  торгівлі та впливають на трансфер 

технологій, а це може привести до нового витка протистояння та напруженості у всьому 

світі [3]. 
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