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КРИТИКА  
ТА БІБЛІОГРАФІЯ 

 
АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ 

ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ * 
 

                                                           
* Зовнішня торгівля України: ХХІ століття : монографія / А. А. Мазаракі, 

Т. М. Мельник, Н. О. Іскарова та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. — Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2016. — 600 с.  

Монографію авторського 
колективу за редакцією доктора 
економічних наук, ректора КНТЕУ 
А. А. Мазаракі "Зовнішня торгівля 
України: ХХІ століття" при-
свячено питанням розробки стра-
тегії оптимізації зовнішньоторго-
вельних зв’язків з огляду на їх 
значний вплив на економічний 
розвиток держави в цілому та 
окремих її складових в умовах 
активізації зовнішньоекономіч-
них відносин і розвитку парт-
нерства з державами-членами 
світового співтовариства. 

Необхідність поглибленого 
наукового аналізу економічних 
наслідків інтеграції у глобальні 
та регіональні торговельно-еко-
номічні взаємини значною мі-
рою обумовлені ще й тим, що 
успадкована Україною струк-
тура економічного потенціалу в 
умовах відкритої ринкової еко-
номіки продовжує продукувати 
загрози сталому економічному 
розвитку держави. Тому уза-
гальнення теоретико-методологіч-
ного і науково-практичного до-
свіду щодо перебігу та розвитку 
зовнішньоторговельних зв’язків 

України з огляду на захист на-
ціональних інтересів нашої дер-
жави в умовах активізації дес-
труктивних впливів, зумовле-
них глобальною фінансово-еко-
номічною кризою, є важливим 
підґрунтям розробки сучасної 
дієвої зовнішньоторговельної по-
літики України. Зазначене й обу-
мовлює актуальність підготовле-
ного комплексного дослідження. 

Рецензована монографія 
відзначається глибоким теоретико-
методологічним підходом до роз-
криття проблем стану та пер-
спектив розвитку зовнішньо-
торговельних відносин України, 
оптимізації структури та пріо-
ритетів формування зовнішньої 
торгівлі України в контексті її 
інтеграції у міжнародні еконо-
мічні зв’язки. 

Авторами висвітлено ре-
зультати дослідження, що мають 
наукову новизну і практичну 
значимість. Обґрунтовано кон-
цептуальні засади формування 
моделі зовнішньої торгівлі в умо-
вах активної участі України в 
міжнародних торговельних, фі-
нансових, інвестиційних зв’язках. 
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Науково аргументовано ме-
ханізми впливу імпортної ком-
поненти на економічне зростан-
ня та внутрішній ринок в умо-
вах поглиблення інтеграційних 
процесів. Класифіковано детер-
мінанти, що впливають на стан 
та тенденції розвитку експортно-
імпортних операцій за участі 
підприємств України. Проаналі-
зовано ризики сталого еконо-
мічного розвитку національної 
економіки при вкрай неефек-
тивній регіональній та секто-
ральній структурі зовнішньої 
торгівлі товарами та послугами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визначено пріоритети струк-

турної переорієнтації зовнішньо-
торговельних зв’язків у контексті 
регіональних та секторальних 
складових національного еконо-
мічного розвитку сучасної України. 

Монографія є завершеним 
науковим дослідженням автор-
ського колективу, містить об-
ґрунтовані висновки і рекомен-
дації, що мають теоретичну, ме-
тодологічну та практичну зна-
чущість. 
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