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У статті виявлено інституційні аспекти формування зовнішньоекономічної стратегії України, а також взаємозалежності між показниками
ВВП і зовнішньої торгівлі України за 2007 – 2011 рр., складено прогноз
цих показників до 2015 р., проаналізовано зовнішньоекономічну
стратегію України за допомогою інституційної методології.
У результаті дослідження виявлено залежність між показниками
ВВП і зовнішньої торгівлі, що полягає в перебільшенні імпортом рівня
експорту, внаслідок чого сальдо балансу товарів та послуг є стабільно
від’ємним. При цьому особливістю української зовнішньої торгівлі є випереджальне зростання імпорту в період економічного зростання, а також
випереджальне падіння в період кризи та рецесії, що є ознакою надлишковості імпорту. Ця залежність викликана неефективною зовнішньоекономічною стратегією експортної орієнтації України. Недоліками цієї
стратегії є: ресурсна орієнтованість промисловості України; високий
рівень невизначеності в економіці України внаслідок низького рівня
інституціоналізації економічних процесів; безперспективна траєкторія
розвитку.
На сьогодні українська економіка повинна відійти від застарілої
стратегії експортної орієнтації і взяти курс на імпортозаміщення,
особливо в галузі інноваційних і високотехнологічних товарів. Інноваційний розвиток економіки України на сучасному етапі має стати
пріоритетним для малого та середнього бізнесу. Основними завданнями
державної економічної політики для забезпечення інноваційного
розвитку повинна стати інституціоналізація прав власності, створення
всіх необхідних прецедентів, а також скорочення трансакційних витрат
для переміщення капіталу між галузями і сферами економіки.
Перспективою розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
є використання інституційних інструментів для реалізації інноваційної
стратегії імпортозаміщення, в першу чергу, це скорочення трансакційних
витрат і підтримання балансу інтересів у галузях економіки за рахунок
інституціоналізації прав власності. Перспективами подальших досліджень є дослідження трансакційних витрат, що перешкоджають і стри-

мують інноваційний розвиток економіки України, а також складання і аналіз альтернативних зовнішньоекономічних стратегій.
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