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АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ *
Монографію авторського
колективу за редакцією доктора
економічних наук, ректора КНТЕУ
А. А. Мазаракі "Зовнішня торгівля
України: ХХІ століття" присвячено питанням розробки стратегії оптимізації зовнішньоторговельних зв’язків з огляду на їх
значний вплив на економічний
розвиток держави в цілому та
окремих її складових в умовах
активізації зовнішньоекономічних відносин і розвитку партнерства з державами-членами
світового співтовариства.
Необхідність поглибленого
наукового аналізу економічних
наслідків інтеграції у глобальні
та регіональні торговельно-економічні взаємини значною мірою обумовлені ще й тим, що
успадкована Україною структура економічного потенціалу в
умовах відкритої ринкової економіки продовжує продукувати
загрози сталому економічному
розвитку держави. Тому узагальнення теоретико-методологічного і науково-практичного досвіду щодо перебігу та розвитку
зовнішньоторговельних зв’язків
*

України з огляду на захист національних інтересів нашої держави в умовах активізації деструктивних впливів, зумовлених глобальною фінансово-економічною кризою, є важливим
підґрунтям розробки сучасної
дієвої зовнішньоторговельної політики України. Зазначене й обумовлює актуальність підготовленого комплексного дослідження.
Рецензована монографія
відзначається глибоким теоретикометодологічним підходом до розкриття проблем стану та перспектив розвитку зовнішньоторговельних відносин України,
оптимізації структури та пріоритетів формування зовнішньої
торгівлі України в контексті її
інтеграції у міжнародні економічні зв’язки.
Авторами висвітлено результати дослідження, що мають
наукову новизну і практичну
значимість. Обґрунтовано концептуальні засади формування
моделі зовнішньої торгівлі в умовах активної участі України в
міжнародних торговельних, фінансових, інвестиційних зв’язках.
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Науково аргументовано механізми впливу імпортної компоненти на економічне зростання та внутрішній ринок в умовах поглиблення інтеграційних
процесів. Класифіковано детермінанти, що впливають на стан
та тенденції розвитку експортноімпортних операцій за участі
підприємств України. Проаналізовано ризики сталого економічного розвитку національної
економіки при вкрай неефективній регіональній та секторальній структурі зовнішньої
торгівлі товарами та послугами.

Монографія є завершеним
науковим дослідженням авторського колективу, містить обґрунтовані висновки і рекомендації, що мають теоретичну, методологічну та практичну значущість.

Лук’яненко Д. Г.,
д. е. н., професор, перший проректор
з науково-педагогічної та наукової
роботи ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана

Визначено пріоритети структурної переорієнтації зовнішньоторговельних зв’язків у контексті
регіональних та секторальних
складових національного економічного розвитку сучасної України.
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