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Ю. Хромов, Ю. Шишков, П. Щедровіцкій, В. Юрчишин та ін. Потрібно зазначити, що, проаналізувавши останні дослідження і публікації науковців та практиків, зрозумілим стає те, що в
Україні такій науці, як геоекономіка, приділяється мало уваги. Це, в першу чергу, пов’язано
з тим, що творення і реалізація геоекономічної
політики є складним завданням, яке потребує
ґрунтовного аналітичного дослідження не тільки в Україні, а й більшості держав.
Одним із пріоритетних напрямів геоекономічної політики України є подальша інтеграція та участь у роботі міжнародних організацій. Керівництво держави в урядових документах має врахувати геостратегічне, а
особливо геоекономічне становище України,
а також розробити раціональну стратегію
розвитку нашої держави у геоекономіці.
ІІ. Постановка завдання
Мета статті – проаналізувати всі аспекти
творення державної геоекономічної політики
України на основі міжнародного досвіду.
ІІІ. Результати
Геоекономіка (англ. geoeconomics) – це
галузь науки, предметом дослідження якої є
процеси розвитку не тільки державних утворень, а й міжнародних організацій – економічного, фінансового характеру, інтеграційних об’єднань, транснаціональних корпорацій, єврорегіонів, вільних економічних зон, а
також геополітичних суб’єктів. Уперше термін “геоекономіка” було введено наприкінці
1980-х рр. американським економістом й істориком румунського походження Е. Луттваком. Подамо загальну характеристику геоекономіки у вигляді схеми (рис. 1).
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Анотація
У статті подано узагальнювальну характеристику поняття “геоекономіка” та окреслено засади творення геоекономічної політики, розглянуто їх вплив на економічну систему держави, виділено основні проблеми і
шляхи їх розв’язання.
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І. Вступ
На сучасному етапі розвитку Україна переживає складні реформаційні процеси, a
євроінтеграційні питання набувають надзвичайної актуальності і викликають живий
інтерес на державному рівні. Тобто на особливу увагу заслуговують наукові дослідження, пов’язані з аналізом творення геоекономічної політики держав. Зважаючи на
важливість цього питання, можливості геоекономіки, зокрема геоекономічної політики,
на сьогодні досліджуються рядом провідних
зарубіжних і вітчизняних учених та практиків, серед яких: А. Богатуров, В. Вашанов,
А. Вилегжанін, А. Владимиров, Е. Григорьев,
К. Жан, Д. Замятін, Л. Ільченко-Сюйва, В. Княгінін, Ю. Ліпец, І. Лукашук, Е. Луттвак, Н. Малиш, М. Мироненко, Л. Новокшонова, Л. Парфьонова, Г. Петрова, М. Пивоварова, І. Розпутенко, П. Савона, Е. Сапір, В. Соколов,

Геоекономіка
напрям соціальних наук, який сформувався в 90-ті рр. ХХ ст. на межі економіки та політології
Предмет геоекономіки поєднує декілька аспектів, що становлять єдиний комплекс питань з
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Рис. 1. Загальна характеристика геоекономіки
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Держава та регіони
Ще геоекономіку визначають як політекономічну концепцію, згідно з якою, зовнішня
економічна діяльність держави, її місце у світовій торгівлі й світовому розподілі праці залежать від її географічного розташування, а
також природних ресурсів [5]. Для К. Жана і
П. Савони геоекономіка – це принцип об’єднання всіх економічних установ і структур
будь-якої держави в єдину стратегію, яка враховує загальноймовірну ситуацію. Дослідники

закликають зміцнити національну державу,
затиснуту між “уважними і хижо вільними країнами” та зростаючими геоекономічними імперіями типу ЄС, “доки нас не поглинув новий
світовий порядок і ті господарюючі в ньому
сили, яким вдалося вислизнути від демократичного контролю з боку громадян” [3]. На
рис. 2 розглянемо, що вивчає галузь науки
геоекономіка.

Географічний імператив, що виражається
в органічному зв’язку економіки і простору,
у впливі кліматичних і ландшафтних
особливостей на форми та закономірності
господарської діяльності
Злиття політики й економіки у сфері
міжнародних відносин, формування на цьому
базисі системи стратегічних взаємодій та основ
глобального управління

Геоекономіка
вивчає

Просторову локалізацію (географічну
й трансгеографічну) різних видів економічної
діяльності, нову типологію світового поділу
праці

Зсув, який відбувається в міжнародних силових
іграх з галузі військово-політичної в галузь
економічну, що породжує особливий тип
конфліктів – геоекономічні колізії в глобальному
контексті

Політику і стратегію підвищення
конкурентоспроможності держави в умовах
глобалізації економіки (уніфікації та поглинання
світової економіки, її нової структурності)

Рис. 2. Основні напрями дослідження геоекономіки

Для України поняття геоекономічної політики є досить новим, хоча над вивченням цього
питання працювало и працює багато вчених,
при цьому геоекономіка розглядається переважно як сучасна геополітика, що реалізовується новими засобами і тими, що формуються
під впливом факторів глобалізації та регіоналізації.
Так, В. Дергачов [2] визначає геоекономіку як нову систему економічної організації
світового господарства й одночасно як науку про державні стратегії розвитку, досяг-

нення світової чи регіональної могутності
переважно економічним шляхом.
Керівництво держави, враховуючи геостратегічне і геоекономічне становище України, багато уваги приділяє розвиткові субрегіонального співробітництва – невід’ємної
складової євроінтеграції.
На рис. 3. схематично зобразимо два основні напрями геополітичної та геоекономічної реальності України, опираючись на дослідження О. Соскіна.

Напрями геополітичної та геоекономічної реальності України
західний (на захід від Балто-Чорноморської осі)

східний (на схід від Балто-Чорноморської осі)

характерний активний процес створення об’єднаної Європи,
представленої єдиними міжнародними організаціями різних
аспектів діяльності

можливі кілька варіантів розвитку
перший – закріплення агресивно спрямованих тенденцій,
формування єдиної мілітаристської Російської імперії, яка всі
економічні, військові й політичні потенціали підпорядковує
меті одноосібного панування на євроазійському континенті

в економічному вимірі –
Європейський союз

другий – розпад Росії на невеликі країни – сателіти
і домініони, з яких сьогодні фактично складається
російський простір

у військовому – НАТО і військові інтегральні
європейські сили швидкого реагування
у політичному – Європарламент
та Європейський уряд

Рис. 3. Схема напрямів геополітичної та геоекономічної реальності України

На думку О. Соскіна, саме орієнтування на
Захід – єдиний реально можливий сценарій
розвитку, яким мали б керуватися владні
установи України в зовнішній і внутрішній політиці [6]. Але тоді держава стикається з рядом проблем, до того ж ця тенденція є чинником нестабільності національної економіки

(фінансова заборгованість перед міжнародними економічними організаціями, збільшення
зовнішнього державного боргу тощо).
Україна послідовно i неухильно будує
свою зовнішньоекономічну політику на основі беззастережного дотримання принципів
міжнародного права, Статуту ООН та інших
6
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міжнародно-правових актів. Така позиція нашої держави була закріплена 02.07.1993 р.,
коли Верховна Рада України схвалила “Основні напрями зовнішньої політики України”.
Цей документ визначає базові національні
інтереси України і завдання її зовнішньої
політики, містить засади, на яких реалізується зовнішньополітична діяльність нашої
держави. В документі “Основні напрями зовнішньої політики України” підкреслюється,
що перспективною метою української зовнішньої політики є членство України у європейському співтоваристві, а також західноєвропейських або загальноєвропейських структурах.

Актуальність проблеми взаємовідносин
України з гігантом процесів європейської інтеграції та кооперації Європейським Союзом
є беззаперечна. Цілком зрозуміло, що вступ
України до ЄС є довготривалим, багатоетапним та віддаленим у часі процесом, проте
висвітлення цієї теми вже сьогодні займає
чільне місце серед досліджень науковців,
журналістів та політиків.
При формуванні стратегії розвитку України у геоекономіці треба, перш за все, спрямувати зусилля на економічну й соціальну
сфери держави (рис. 4).

Стратегія геоекономічного розвитку України
Економічна сфера
збільшення:
темпів зростання ВВП

рівня рентабельності

частки продукції, що йде на експорт

конкурентоспроможності українських підприємств
Соціальна сфера
збільшення:

зайнятості

доходів та добробуту українських громадян

збільшення та зміцнення середнього класу

рівня захищеності українських громадян,
що перебувають за кордоном

Рис. 4. Стратегія геоекономічного розвитку України

Базовою вимогою у здійсненні геоекономічної політики України є якнайповніше і якнайефективніше забезпечення національних

інтересів держави, які у сфері міжнародних
відносин поділяються на три основні групи
(рис. 5).

Національні інтереси України у сфері міжнародних відносин
стратегічні та геополітичні

економічні

регіональні, субрегіональні, локальні

забезпечення
національної безпеки України
та захист її політичної незалежності

інтегрування економіки України
в світове господарство

забезпечення
різноманітних специфічних потреб
внутрішнього розвитку України

Рис. 5. Схема основних груп національних інтересів України у сфері міжнародних відносин

Членство України у всесвітніх міжнародних
організаціях створює реальні можливості для
взаємодії практично з усіма державами світу в
рамках багатосторонньої дипломатії, доповнює і розширює двосторонні та регіональні
механізми забезпечення фундаментальних
національних інтересів України, відкриваючи
доступ до світового досвіду, інформації, статистики, експертних послуг, джерел технічної
та фінансової допомоги. Всесвітні міжнародні
організації сприяють підвищенню ролі і впливу
Української держави в світі. Завдяки цьому
Україна бере участь у формуванні архітектури
світового правопорядку, розв’язує проблеми
гарантій своєї національної безпеки. Пріоритетним напрямом діяльності України у всесвітніх міжнародних організаціях є активна
участь в ООН та її спеціалізованих установах.
Одним із головних завдань у цій сфері є під-

вищення ефективності та рентабельності нашої участі в ООН та інших міжнародних організаціях, спрямування зусиль на активізацію
діяльності України в структурах, які здатні забезпечувати мир і порядок у світі та реально
сприяти розв’язанню соціально-економічних
проблем нашої держави [4].
IV. Висновки
Для формування та реалізації стратегічного
позиціонування України в геоекономіці необхідно сприяти, по-перше, посиленню позитивного міжнародного іміджу, а по-друге, проведенню скоординованих і планомірних заходів,
спрямованих на підвищення авторитету нашої
держави у політичній, економічній та культурній
сферах.
Відмовитися від співпраці з міжнародними
організаціями, особливо економічними та фінансовими, Україна не може, оскільки творен7

Держава та регіони
ня державної геоекономічної політики відповідає не лише за характер та темпи економічного зростання, що є особливо актуальним на
етапі боротьби з економічною кризою, а й за
перспективи діяльності нашої держави на світових ринках.
Надалі видається доцільним розглянути
можливості та перспективи творення раціональної державної геоекономічної політики
шляхом розробки відповідних урядових документів та формування стратегії розвитку
України в геоекономіці.
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АСИМІЛЯТОРСТВО ЧИ АВТОНОМІЗМ:
ДИЛЕМА ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XIX СТ.
Демиденко Д.М.
головний спеціаліст Головного управління з питань внутрішньої політики виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

умовах її трансформації в загальноімперську.
Визначено вплив цих ідеологічних програм на
націогенез українського народу.
Ключові слова
Асиміляторство, автономізм, державне
управління, управлінська еліта, кооптація,
інституціональна русифікація, націогенез.
І. Вступ
Питання самоідентифікації Української
держави та визначення її місця і ролі у світовому просторі залишаються полемічними, оскільки не знаходять чіткого логічного науковотеоретичного та практичного вирішення. Наша держава позиціонується перманентною і
непослідовною зовнішньою політикою, вектор
якої обумовлюється переважно корпоративною ідеологією правлячої державно-політичної еліти. Хитання від позаблокового
статусу, декларування співдружності з країнами пострадянського простору до євроатлантичної інтеграції свідчить про значні резерви
для наукових пошуків у площині етнонаціогенезу українського народу та розвитку державно-політичного світогляду.
Об’єктивна потреба у конструюванні
власного національного шляху розвитку
держави і суспільства вимагає переосмис-

Annotation
In the article the essence of assimilation or
autonomy policy is investigated as dominant political ideology of Ukrainian Cossack sergeant-major
aristocracy in the conditions of integration into
Russian state-political imperial system at the end
of ХVІІ – 1st part of ХІХ century. The following
questions are elucidated: peculiarities, forms and
directions of manifestation and features of evolution of assimilation or autonomy policy as alternative opinion of Ukrainian governmental elite about
national system of state government in the conditions of its transformation into generally imperial.
The influence of these ideological programmes on
genesis of Ukrainian nation is defined.
Анотація
У статті досліджено сутність асиміляторства та автономізму як домінантних ідейнополітичних орієнтацій української козацькостаршинської аристократії в умовах інтеграції
до російської імперської державно-політичної
системи в кінці ХVІІІ – І пол. ХІХ ст. З’ясовано
характерні особливості, форми і напрями
прояву та особливості еволюції асиміляторства та автономізму як альтернативних поглядів української управлінської еліти на національну систему державного управління в
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