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АНОТАЦІЯ. Досліджено геоекономічні пріоритети України у їх взаємозв’язку з про-
цесами глобалізації та світової нестабільності. Пропонуються можливі конкурентні
стратегії країни у посткризовій стадії світової економічної системи.
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АННОТАЦИЯ. Исследуются геоэкономические приоритеты Украины и их взаимос-
вязи с процессами глобализации и мировой нестабильности. Предлагаются воз-
можные конкурентные стратегии страны в посткризисный период мировой эконо-
мической системы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоэкономика, глобализация, глобальная нестабильность,
конкурентоспособность, стратегия голубого океана.



МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА200

ABSTRACT. The geoeconomic priorities of Ukraine in their relationship with the
processes of globalization and global instability are investigated. Possible competitive
strategies of the country in the post-crisis phase of the global economic system are
proposed.

KEYWORDS: geoeconomics, globalization, global instability, competitiveness, blue
ocean strategy.

Постановка проблеми. У сучасному динамічному світі практично жодна
країна не залишається осторонь глобалізаційних процесів. Водночас ключовою
характеристикою сучасної міжнародної економічної системи є глобальна фі-
нансово-економічна нестабільність, криза соціальних, економічних, політичних
інститутів та інституцій. За синергетичною парадигмою світова економічна си-
стема перебуває у точці біфуркації — невизначеності траєкторії подальшого
розвитку. При цьому погляди аналітиків, науковців на розвиток подій часто є
багатоваріантними — від подальшої стагнації та руйнації світової економіки до
глобального перерозподілу та появи нових центрів і периферії у світ-системі.

Завдання визначення вектору руху постало і перед Україною. Однак, про-
блеми глобальної нестабільності та невизначеності посилюються внутрішніми
протиріччями у нашій державі (в першу чергу, політичними, світоглядними і, як
похідними від них, економічними). Таким чином, зовнішні та внутрішні точки
біфуркації української економіки вимагають пошуку конкурентних стратегій як
саморозвитку, так і завоювання конкурентних позицій на регіональному та сві-
товому рівнях.

При цьому якісно нові конкурентні стратегії не можуть спиратись на заста-
рілі доктрини геополітичної (читай — воєнної) могутності, а повинні викорис-
товувати передусім економічний потенціал держави. Теоретико-методологіч-
ною основою трансфор-мації національних стратегій конкурентоспроможності
має стати геоекономіка.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Геоекономіка є новим науковим
напрямом соціальних наук, що почав формуватися лише у 90-і рр. ХХ ст. У
предметному полі геоекономіки поєднуються у єдиний комплекс питання еко-
номічної історії, економічної теорії, економічної географії, сучасної світової
економіки й політології, конфліктології, загальної теорії систем управління.

Серед закордонних і вітчизняних дослідників, що вивчають окремі проблеми
конкурентоспроможності і геоекономіки, варто виділити Е. Люттвака, М. Пор-
тера, К. Жана, П. Савона, Ч. Кіма, Е. Кочетова, В. Дергачова, П. Шеремети,
О. Білоруса, В. Чужико-ва та ін. Однак, їх дослідження або часто охоплюють
мікро-, та мезорівень, або зосереджені на певних аспектах геополітики інших
країн.

Геоекономіка є міждисциплінарним напрямом, який охоплює широке коло
питань глобальної економіки та міжнародних відносин. У даній статті перед
нами стоїть завдання дослідити взаємозв’язок між категоріями «конкурентосп-
роможність», «стратегія», «геоекономіка» та окреслити можливі стратегії роз-
витку України в умовах глобальної нестабільності.

Викладення основного матеріалу. У найширшому розумінні, геоекономіка
є новою геополітикою, спрямованою на розробку і втілення стратегії розвитку
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держави у глобалізованому світі, досягнення лідерських позицій за рахунок пе-
реважно економічних інструментів.

«Хрещеним батьком» геоекономіки став консультант Ради з національної
безпеки Державного департаменту США Едвард Люттвак. На його думку, гео-
економіка поступово замінює геополітику, за якої глобальна конкуренція дер-
жав переходить із воєнно-стратегічної сфери в галузь економіки.

У Європі концепція геоекономіки у ті ж роки активно розроблялася в Італії
генералом Карло Жаном, який на початку 1991 р. опублікував статтю «Геоеко-
номіка: інструментарій, стратегія й тактика», що відображає геополітичні конс-
трукти і воєнно-стратегічний стиль мислення автора. На думку К. Жана, «гео-
економіка ґрунтується не тільки на логіці, але й на синтаксисі геополітики й
геостратегії, а в ширшому сенсі — і на всій практиці конфліктних ситуацій». У
цілому, в працях італійських учених (К. Жан, П. Савона, С. Фіоре, Ф. Бруні
Рочча) геоекономіка визначається як «дисципліна, що вивчає ті аспекти міжна-
родної конкуренції, де головними діючими особами виступають не корпорації,
трести або банки, а держави» [1].

Французький дослідник Паскаль Лоро, засновник відповідного тематич-
ного академічного журналу та інституту, вказує, що геоекономіка аналізує
економічні стратегії (перш за все, комерційні), визначені політиками держав
з метою захисту власних економічних систем чи окремих секторів, а також з
метою допомоги підприємствам в отриманні технологій та завоюванні на їх
основі певних сегментів світового ринку. Дії, спрямовані на досягнення за-
значених цілей, є елементом влади та міжнародного впливу і дозволяють ре-
алізовувати країнам або підприємствам свій економічний і соціальний поте-
нціал [2].

На пострадянському просторі розробка геоекономічного інструментарію до-
слідниками й освоєння геоекономічного підходу державними установами роз-
почалися у Росії після розпаду СРСР. О. Нєклесса — один із провідних російсь-
ких науковців у даному напрямі — визначає геоекономіку «як просторову
локалізацію типів економічної діяльності в глобальному контексті і пов’язану із
цим феноменом нову формулу світового поділу праці, а також як злиття політи-
ки й економіки у сфері міжнародних відносин, формування на цій основі систе-
ми стратегічних (глобальних) взаємодій» [3].

В Україні геоекономічні дослідження до цього часу ще не набули системно-
го характеру. Один із лідерів відповідної наукової думки, засновник інституту
геополітики професор В. Дергачов у монографії «Геоекономіка» визначає
останню як «нову систему економічної організації світового господарства»,
«механізми і стратегії освоєння світового економічного простору» та одночасно
як «науку про державну стратегію розвитку, досягнення світової або регіональ-
ної могутності переважно економічним шляхом» [4].

Визначення геоекономічних пріоритетів для України як однієї з нових неза-
лежних держав, що виникли у постсоціалістичній Європі, мало стати ключовим
завданням вже у 1991 році. Однак, домінуючий серед українців менталітет
«хліборобської нації» (за поглядами Г. Сковороди), характеризується стратегіч-
ною «короткозорістю», тобто невмінням бачити, планувати і досягати довго-
строкових цілей. У зв’язку з цим за роки незалежності проблема геоекономіч-
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них пріоритетів розвитку не була чітко визначеною та зафіксованою у стратегі-
чних документах держави.

З точки зору завдань геоекономіки (досягнення регіональної або глобальної
конкурентоспроможності), одним із ключових індикаторів даної характеристи-
ки країни є її рейтинг у відповідному щорічному індексі Всесвітнього економі-
чного форуму (World Economic Forum) [5]. Серед 144 країн у дослідженні
2012—2013 рр. Україна спромоглась покращити свою позицію на дев’ять схо-
динок, посівши 73 місце.

Відповідно до зазначеного індексу, конкурентоспроможність країни визна-
чається як набір інструментів, стратегій і факторів, які визначають рівень про-
дуктивності країни. Рівень продуктивності, у свою чергу, впливає на стійкість
рівня добробуту. Іншими словами, конкурентоспроможніші економіки прагнуть
забезпечувати можливість своїм громадянам отримувати більше доходів.

При розрахунку ІГК враховуються 111 показників, які згруповані у 12 розділів.
За цими групами наша країна має такі позиції: якість інститутів — 132, інфрастру-
ктура — 65, макроекономічна стабільність — 90, здоров’я та початкова освіта —
62, вища освіта і професійна підготовка — 47, ефективність ринку товарів і послуг
— 117, ефективність ринку праці — 62, розвиток фінансового ринку — 114, техно-
логічний рівень — 81, розмір ринку — 38, ведення бізнесу — 91, інновації — 71.

Найслабшою ланкою у глобальній конкурентоспроможності для України за
результатами досліджень є інституційне середовище. Неефективне інституційне
середовище у поєднанні з макроекономічною нестабільністю, нерозвинутими
ринками товарів, послуг, фінансів і складними умовами ведення бізнесу роб-
лять економіку нашої держави неконкурентоспроможною на світовій арені.

Для зміни існуючого становища нашої країни та здійснення трансформацій
однією з ключових геоекономічних цілей має бути визначення та реалізація
стратегічних векторів розвитку держави. В сучасних реаліях це завдання ускла-
днюється, адже необхідно мати чітку стратегію свого розвитку в умовах світо-
вої невизначеності.

У найширшому розумінні, стратегія — це недеталізований довгостроковий
план певної діяльності, спосіб досягнення визначеної цілі. Стратегія має володі-
ти певним ступенем гнучкості (адаптивності) до умов, що змінюються, а також
переходити від абстракції до конкретики шляхом розробки та втілення деталь-
них планів реалізації цілі.

Геоекономіка формує механізми конкурентоспроможності національної еко-
номіки і виступає технікою перерозподілу світового доходу на користь держави
та її громадян у геоекономічному просторі. Фактично геоекономіка і конкурен-
тоспроможність стають нерозривними, взаємодоповнюючими поняттями. Дер-
жава, яка не присутня на геоекономічній мапі світу і яка не усвідомлює та не
захищає свої економічні інтереси, не може претендувати на високий світовий
статус (конкурентну позицію). Водночас, тільки висококонкурентні держави,
структури та інституції здатні формувати «порядок денний» світової економіки
та перерозподіляти частину світового доходу на свою користь [6, с. 39].

За поглядами М. Портера [7], стратегічним напрямком підвищення конку-
рентоспроможності є інноваційна диверсифікація. Інновації є природною влас-
тивістю конкурентоспроможності.
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Центральними «гравцями» на геоекономічній мапі світу стають країни-
інноватори, транснаціональні корпорації, міжнародні урядові та неурядові органі-
зації, мережеві, кластерні та інноваційні (технопарки, технополіси та ін.) бізнес-
структури. При цьому ефективною стратегією геоекономічної поведінки стає кар-
динально інший підхід до конкуренції — так звана стратегія блакитного океану.

Ідеологи стратегії блакитного океану Чан Кім і Рене Моборн [8] доводять,
що найкращий метод перемогти конкуренцію — її уникати, створювати галузь,
ринковий простір, де конкуренції практично немає, де її ніколи не було. Іннова-
ційні компанії і країни не конкурують у так званому «червоному океані», де
конкуренція існує «лоб у лоб», що призводить до зниження цін конкурентів, а
відтак вони повинні знижувати затрати, звільняти робітників, і це закінчується
червоним кривавим океаном. Блакитний океан — це спроба робити високоякіс-
ні речі з низькими затратами, і робити їх швидко.

За думкою П. Шеремети [8], для впровадження стратегії блакитного океану
на рівні країни (як і на рівні окремої фірми), необхідні мінімум три компоненти.
По-перше, потрібне бажання інноваційності. І компанія, і країна має бути гото-
ва йти на ризик, мати бажання здійснювати інновації. На жаль, дуже небагато
країн готові це робити, вони краще перечекають. По-друге, має бути вміння
слухати і чути ринок, споживачів, конкурентів, ідеї. Країни у світі бувають на-
стільки горді за себе, що перестають чути когось, окрім себе. По-третє, має бути
дисципліна впровадження стратегій, інакше навіть найкращі ідеї приречені на
невдачу.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, геоеко-
номіка є продуктом нового мислення, який, за концепцією А. Тойнбі, є «відпо-
віддю» на глобальні трансформації («виклики») світової системи. У зв’язку з
цим, інноваційна складова пронизує геоекономіку через усі складові: виробни-
чу, технологічну, фінансову, інституційну.

Стосовно національної економіки у світовій системі, головною метою є ви-
сокий рівень конкурентоспроможності — здатність краще, ніж конкуренти, ре-
алізовувати свій потенціал і досягати високих стандартів в умовах глобальної
економіки. Бути конкурентоспроможним — означає випереджати на крок кон-
курентів, бути новатором, лідером, який визначає напрямок руху, а не присто-
совується до інших.

В умовах глобальної нестабільності та подолання світової кризи для швид-
ких і якісних змін необхідно використовувати один з найновіших і найпопуляр-
ніших підходів у стратегічному управлінні — стратегію блакитного океану. Те-
оретико-методологічне обґрунтування стратегії блакитного океану для України
має бути предметом подальших наукових досліджень.
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ВПЛИВ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН НА АКТИВІЗАЦІЮ
МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто теоретичні питання створення і особливості функ-
ціонування спеціальних (вільних) економічних зон закордоном. Проаналізовано
ефективність діяльності ВЕЗ в Україні. Виділено проблеми, які гальмують пода-
льший розвиток українських ВЕЗ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вільна економічна зона, спеціальна економічна зона, ефектив-
ність, прямі іноземні інвестиції, експорт.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены теоретические вопросы создания и особен-
ности функционирования специальных (свободных) экономических зон за рубе-
жом. Проанализирована эффективность деятельности СЭЗ в Украине. Выделены
проблемы, которые тормозят дальнейшее развитие украинских СЭЗ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: свободная экономическая зона, специальная экономическая
зона, эффективность, прямые иностранные инвестиции, экспорт.

ABSTRACT. The theoretical issues of creation and functioning of special (free)
economic zones abroad have been considered in the article. The effectiveness of the
FEZ functioning in Ukraine has been analyzed. The prospects of further development of
the FEZ are detected. The problems that impede the further development of Ukrainian
FEZ have been underlined.

KEYWORDS: free economic zone, special economic zone, efficiency, FDI, export.


