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Слід зазначити, що національна економіка країн не може розвиватися замкнуто або ж 

відособлено, адже це може призвести до глобальної відсталості держави, її нездатності 

бути конкурентоспроможною та ослаблення, а в подальшому до виникнення криз, таким 

чином і сучасне розвинене суспільство не має змоги повноцінно існувати завдяки лише 

натуральному господарству і бартерному обміну продовольством. Історично світове 

господарство виникло і згодом розвивалося як безперервне та стабільне економічне 

співробітництво між державами завдяки взаємовигідному економічному обміну. 

Активний розвиток світового ринку сприяв активізації економічних зв’язків між країнами 

та спеціалізації більшості з них, що в результаті призвело і до посилення міжнародного 

поділу праці. Це надає змогу забезпечувати потреби держав у різноманітній продукції, 

сировині, робочих ресурсах, капіталі, а також задовольнити інформаційні потреби, що в 

свою чергу сприяє інтенсифікаціъ міжнародної торгівлі, завдяки чому активізується 

розвиток продуктивних сил суспільства, при чому на двох рівнях: низовому (країни, 

регіону) та вищому (світовому). У свою чергу міжнародний поділ праці зумовлений 

особливостями географічного положення держав, їх власними ресурсами, національно-

історичними особливостями різних країн та доцільністю налагодження виробництва 

конкретного виду продукції, а особливо важливим тут є критерій науково-технічого 

розвитку, проте це веде їх до співпраці, співдружності і часто навіть до об’єднання 

національних господарств
.
[1-12].

Науково-технічний прогрес нині сприяє посиленому поглибленню процесу поділу 

праці й більш конкретному та принциповому визначенню пріоритетів між виробництвами 

різних країн, розробці й упровадженню нових технологій, спостерігається зміна потреб 

більшої частини населення, а отже, і попиту, тому стає нерентабельним і неефективним 

виробляти всі можливі варіанти продукції лише в одній державі, через що виникає 

потреба їх спеціалізації на продукуванні і постачанні на світовий ринок окремих видів 

товарів. Через що можна зробити висновок, що характерна риса світового господарства – 

це наявність різних умов «існування» у його учасників, отже на світовому ринку будуть 

лідирувати саме найбільш багаті на ресурси та найбільш технічно розвинені країни світу, 

тому що ця продукція буде недорогою і конкурентоспроможною. Проте слід враховувати, 

що це можливо лише в ідеальних умовах, адже в реальних – країна здатна виробляти лише 

вигідні та найбільш конкурентноздатні товари [1] і постачати їх на світовий ринок.  

Теорія порівняльних витрат яскраво демонструє, що вигідність спеціалізації 

властива не лише ситуаціям з абсолютною перевагою однієї країни над іншою у вироблені 

конкретного товару, а й при умовах, коли дана перевага не спостерігається.  

Також передбачена і зворотна ситуація, так як в умовах, коли країна має переваги у 

виробництві не одного, а декількох товарів, їй також слід спеціалізуватися на випуску 

лише одного, який має абсолютну перевагу [13-15].  

Тож міжнародний поділ праці є стимулом до вироблення великих обсягів продукції і 

кращої якості. Також можна визначити два характерних мотиви для його появи і 

поглиблення: економічний мотив, що є по суті економічною вигодою національних 

економік від наявності системи світового господарства та загальнолюдський фактор, який 

визначається в тому, що економічне об’єднання держав також призводить і до 

політичного співробітництва, тобто вирішення загальнолюдських проблем стає більш 

легкою задачею [16-18]. 

Дослідження Міністерством торгівлі і економіки японських ТНК підтвердило 

очікування фірм (менше 10 %), що регіональна інтеграція суттєво вплине на  виробництво 

або міжнародний поділ праці, водночас виявилося, що отримані вигоди від розширення 

ринків експортних операцій вдвічі перевищували очікувані. Вплив регіональної інтеграції 

на внутрішньорегіональні прямі іноземні інвестиції значно коливається у різних регіонах. 

Частка внутрішньорегіональних прямих іноземних інвестицій серед регіональних груп, 

що розвиваються, загалом значно нижча, ніж для розвинених регіональних груп (тобто 

ЄС). 
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Країни, які активно беруть участь у міжнародному поділі праці, зазвичай мають 

більш високі темпи економічного зростання. Це підтверджує розвиток Німеччини, Японії 

та «нових індустріальних країн», а саме Тайваню, Гонконгу, Південної Кореї та 

Сінгапуру. Країни, що не змогли знайти місце в міжнародному поділі праці мають нижчі 

темпи економічного зростання або навіть – згортання промислового виробництва [2]. 

Але не слід забувати, що міжнародний поділ праці також не ідеальна система і йому 

властиві деякі недоліки та негативні явища, варто відзначити як приклад надмірну 

спеціалізацію на вироблені конкретного виду продукції якоюсь із країн, адже це може 

викликати неприємні наслідки, якщо колись цей товар перестане бути 

конкурентноздатним або при появі більш якісного та дешевого аналога чи замінника, тому 

що тоді, як наслідок, обов’язково станеться падіння економіки, криза та втрата значного 

джерела національного доходу. Недоліки міжнародного поділу праці полягають в тому, 

що існує невелика група промислово розвинених країн, де існує комплекс 

взаємопов'язаних галузей, у той час, як значна група країн стає сировинними придатками 

економічно розвинених країн, економіка яких спеціалізується на випуску декількох 

сировинних або сільськогосподарських товарів. Вузька спеціалізація країн гальмує їх 

рівень економічного зростання [3], сприяє їх пограбуванню внаслідок нееквівалентного 

обміну. Тож з одного боку МПП призводить до розвитку економіки одних країн, а з 

іншого призводить до економічної деградації та несамостійності інших. 
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