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Об’єктивна необхідність України у світове господарство і розвитку її 
міжнародних відносин безпосередньо випливає передусім з потреб використання у 
національній системі відтворення міжнародного поділу праці для прискорення 
переходу до ринкової економіки країни з метою її розвитку і зростання багатства 
суспільства. Така необхідність сприяє формуванню ефективної структури економіки 
країни. Зовнішньоекономічні зв’язки в процесі інтеграції України у світове 
господарство охоплюють також комплекс екологічних проблем, що розв’язуються 
спільними зусиллями. Нарешті, розвиток зовнішньоекономічних відносин відкриває 
додаткові можливості у створенні належних умов для задоволенні життєвих потреб 
народу України 

Основними характеристиками нової системи виробництва благ є: зменшення 
чисельності зайнятих у промисловому виробництві найрозвинутіших країн, широке 
використання фірмами і коопераціями фінансової діяльності як ефективних 
інструментів досягнення необхідного балансу між інвестиціями і заощадженнями, 
інформаційна революція. 

Поряд з об’єктивною необхідністю України  вступу у світове господарство і 
розвитку її зовнішньоекономічних відносин існують і об’єктивні можливості для таких 
процесів. До них насамперед належить економічний потенціал нашої крани, що дає 
підставу для належної участі у міжнародному поділі праці. 

Є три можливих напрями ефективної адаптації України до міжнародного поділу 
праці:  

1. участь у загальноєвропейському просторі, який починає формуватись, 
2. визначення специфічних сфер співробітництва з країнами інших континентів, 

які становитимуть взаємний інтерес, 
3. підключення до загальносвітового співробітництва на галузевій основі, особливо 

у науково – технічній, енергетичній, продовольчій, екологічній сферах.  
Відомо, що енергетичне самозабезпечення є однією з головних умов 

незалежності. Досягти його Україна може, якщо візьме участь на курс на модернізацію 
наявних і спорудження нових сучасних екологічно чисельних вугільних та 
газотурбінних електростанцій на розвиток власного енергетичного машинобудування 
та котлобудування, скориставшись вітчизняними науковими та виробничими 
здобутками й досягненнями високо розвинутих країн. Без розвитку відповідних форм 
зовнішньоекономічних відносин це практично неможливо. 

В умовах формування сучасної моделі міжнародного поділу праці (МПП), 
основу якої має становити якісно оновлена технологічна база виробництва, Україна 
повинна поступово, цілеспрямовано розв’язувати проблеми ефективної участі у МПП, 
використовуючи зовнішньоекономічні зв’язки для реалізації національних 
міжнародних інтересів. 


