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СУЧАСНИЙ СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ
УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Інвестиційна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль для
становлення та розвитку сучасних бізнес-структур, діяльність яких останні
декілька років ускладнена негативним впливом пандемії, спричиненої
коронавірусною інфекцією COVID-19.
Закриття державних кордонів, зупинення та призупинення роботи ряду
бізнес-структур, нестабільність та валютні коливання на фінансовому та
фондовому ринках, все це привело до відтоку капіталів та дестабілізувало
економічний стан в країні. В даних умовах підвищеної уваги потребує аналіз
обсягу залучених прямих іноземних інвестицій та країн-інвесторів, що
зумовило актуальність та своєчасність дослідження.
Питання інвестицій та інвестиційної діяльності у своїх працях
досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких: Адамик В., Данілов О.,
Маркевич К., Панков М., Рогожин П., Харчук В., Шевчук В. [1, 2, 4] та ін.
Розглянемо динаміку обсягів прямих іноземних інвестицій в Україні за
2016-2020 роки (рис. 1).
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Рис. 1 – Прямі іноземні інвестиції в Україну з 2016-2020 рр, млн. дол.
США
З рис. 1 видно, що найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій
зафіксовано у 2019 році (5 860 млн. дол США), а найменший у 2020 р. (-343
млн. дол. США), що зумовлено пандемією в Україні та світі. Аналогічна
ситуація відбулася з прямими іноземними інвестиціями з України, зокрема
свого піку вони досягли у 2019 р. і становили 5 212 млн. дол. США, а
найменшими в 2020 р. (-405 млн. дол США) [3].
У 2020 р. до економіки України прямі іноземні інвестиції надійшли зі
125-ти країн світу, однак основна частина надходжень припадає на 10 країн, які
представлені на рис. 2.

Загалом же географічна структура прямих іноземних інвестицій
формується під впливом розвитку зовнішньоекономічних зв’язків зі
стратегічними партнерами (сьогодні таким партнером є країни ЄС, якими з
початку інвестування внесено $28 289,3 млн, або майже 79 % загального обсягу
прямих іноземних інвестицій).
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Рис. 2 – Найбільші країни інвестори, млн. дол. США
Основними європейськими країнами-донорами прямих іноземних
інвестицій протягом останніх років залишаються Кіпр, Нідерланди, Велика
Британія, Німеччина та Франція, а їх капітали переважно розміщені у таких
галузях економіки, як промисловість, оптова та роздрібна торгівля, фінансова
діяльність та операції з нерухомістю.
Як видно, структура іноземних інвестицій в Україні не є оптимальною та
не відповідає структурі інвестицій, розміщених у переважній більшості
розвинених країн. Для української економіки важливими є інвестиції з країн,
які є технологічними лідерами, переважно «старих» країн-членів ЄС (у першу
чергу Франції, Італії та Німеччини), США та Японії, які є лідерами у
виробництві товарів з високою часткою доданої вартості.
Для України ж залучення прямих іноземних інвестицій є невідкладним
завданням, а процес їх надходження – вимагає розробки взаємовигідних
ділових та партнерських відносин з іноземними інвесторами, які б не лише
заохочували приплив прямих іноземних інвестицій та їх подальше
акумулювання у пріоритетні галузі економіки, але й не порушували б усталених
принципів економічної безпеки.
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