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На сьогоднішній день необхідною умовою налагодження політичної співпраці на 

міжнародній арені, розвитку економіки кожної з країн світу, впровадженню досягнень 

науково-технічного прогресу є участь у процесах  міжнародних відносин. Окрім 

політичної та економічної, вони охоплюють такі різноманітні сфери взаємодії як 

екологічну, військову, туристичну та інші. Саме цим зумовлена необхідність 

налагодження стосунків України з іншими державами світу та міжнародними 

організаціями. Наша держава здійснює співпрацю з низкою міжнародних валютних та 

кредитно-фінансових організацій – Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, 

Європейським банком реконструкції і розвитку, також отримує позики від центральних 

і комерційних банків економічно розвинених країн. 

Слід відмітити, що Україна володіє рядом важливих особливостей, що роблять її 

важливим учасником міжнародної спільноти. Зокрема, до них відносяться: 

- стратегічно вигідне географічне розташування нашої держави; 

- значний кадровий потенціал та високий рівень культурного розвитку;  

- багаті поклади корисних копалин; 

- наявність потужного виробничого потенціалу деяких галузей промисловості; 

- родючі чорноземні ґрунти як основа ведення успішного землеробства; 

- неповторна краса природних ландшафтів та багата історична спадщина, що 

приваблюють туристів зі всього світу. 

Поряд з цим на сьогоднішній день наша країна зустрічається з рядом серйозних 

проблем, що призводять до послаблення її ролі у міжнародній спільності, а саме:  

- ведення військових дій на території України внаслідок розгортання  

сепаратизму та російської агресії; 

- небезпечними для держави масштабами корупції, значним тіньовим оборотом 

капіталів; 

- політичною нестабільністю всередині країни; 

- наявністю деяких міжрелігійних конфліктів тощо. 

Наша молода держава у цих непростих умовах повинна максимально 

мобілізувати свій потенціал як всередині країни, зосередившись на вирішенні 

нагальних проблем, так і налагодити ефективні міжнародні відносини, що сприятиме 

зміцненню її позицій на світовій арені. Для зростання обсягів експорту та формуванню 

позитивного сальдо торгівельного балансу нашій країні слід підвищувати якість 

виробленої продукції та наданих послуг, знижувати затрати на їх виробництво та збут, 

проводити активну маркетингову політику на міжнародних ринках. 
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