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Abstract. The ar�cle a�empts to jus�fy the features of geo-economic compe��on as symbiosis 

geo-economic strategy and interna�onal compe��on. To prove the place and geo-economic impact 

of compe��on in the light of contemporary geospa�al globaliza�on process transforma�on and 

evolu�on of interna�onal specializa�on Ukraine.The author is observed that the global economic 

order is influenced by poli�cal, economic, social and cultural transforma�ons, which, in turn, 

condi�oned by underlying global processes. With the rapid informa�on, technological changes in 

the structure of na�onal economies as pereforma�on. They are influenced by external factors due 

to changes in the world order, geopoli�cal and geo-economic processes. Interna�onal specializa�on 

of the country now depends not only on internal resources (natural and human), and more from 

a place on the interna�onal arena, the level of interna�onal rela�ons in the economic, poli�cal 

spheres. Interna�onal specializa�on increasingly takes the form of intra-industry specializa�on 

related industries, based not so much on the use of natural resources, prepara�ve as certain bases 

for reflec�on on issues of interna�onal development exper�se, geo, world transforma�on processes 

and, of course, in these processes author’s na�ve country – Ukraine.

Keywords: interna�onal specializa�on, geopoli�cs, geo-economics, globaliza�on, clustering, post-

industrial society.

Вступ. Взаємопов’язаність міжнародної спеціалізації з геополітичними процесами є характерною 

ознакою сучасних світових процесів. В такому контексті, геоспеціалізація може розглядатися в двох 

напрямках своєї реалізації по відношенню до країн: країни, на яких впливає геоспеціалізація (pasivus) 

– пасивні та країни, які впливають на геоспеціалізацію інших країн (activus) – активні. Наприклад, як 

відповісти на запитання: що визначає напрямки спеціалізації США? Наскільки геополітика впливає на 

вибір спеціалізації країни? Скоріше навпаки, структура спеціалізації США обумовлює її геополітичний 

вектор. Взаємодоповненість та гармонійність геополітики, геоекономіки і міжнародної спеціалізації 
– показники успішних економік і політик країн.

Геоспеціалізація є поєднанням понять спеціалізації та геоекономіки, поняття, яке характерне 

для сучасного періоду світових процесів, обумовлених широкими глобальними, інноваційними, 

інформаційними, технологічними особливостями. Виходячи з таких характеристик, геоспеціалізація – 

це міжнародна спеціалізація національної економіки обумовлена геоекономічними та геополітичними 

впливами. Також, геоспеціалізація обумовлюється інтеграційною приналежністю, політичною ситуацією 

на внутрішньому та зовнішньому ринках, залежить від географічного розташування, а відповідно від 

рівня співпраці з країнами – сусідами, який, в свою чергу, обумовлюється їх зовнішньою політикою. 

Аналіз використаних джерел. Теоретичну основу статті становлять роботи провідних 

вітчизняних і закордонних учених і фахівців у сфері процесів глобалізації, постіндустріального розвитку, 

конкурентоспроможності національної економіки, міжнародних інноваційних процесів, аналізу 

технологічних укладів, у т. ч. наукові праці українських і російських учених, таких як А. Філіпенко, 

А.Гальчинського, Б. Гаврилишин, В. Новицького. При проведені аналізу умов формування нового 

світового порядку використовувались напрацювання С. Гантінгтона, Т.Стоуньєр, Зб.Бжезинський, 

Е.Тоффлер.

Конкурентоспроможність національних економік розглядається в роботах західних вчені, таких 

як П. Кругман, У. Джевонс, М. Портер, Д. Сакс, Р. Фостер. Сутність глобалізації та її вплив на рівень 

національної конкурентоспроможності досліджуються в працях зарубіжних вчених: М. Кастельса, 

Дж. Стіглер. 
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Метою статті є обгрунтування особливостей геоекономічної конкуренції як симбіозу 

геоекономічної стратегії і міжнародної конкуренції в геопросторі з урахуванням сучасних глобалізаційних 

технологічних трансформацій та еволюції міжнародної спеціалізації України. 

Викладення основного матеріалу. Технологічні трансформації сучасних глобальних процесів 

зумовлюють значні зміни в структурах міжнародної спеціалізації кожної національної економіки, в 

т. ч. й України. Особливого значення щодо визначення місця національної економіки в сучасних 

світогосподарських процесах набувають інноваційні, інформаційні, зумовлені технологічними 

трансформаціями глобальні процеси та їх вплив на національні економіки. Сучасне розмежування 

країн світу обумовлюється міжнародним поділом праці; постійними порушеннями рівноваги світового 

господарства, пошуком ефективніших технологій і способів виробництва, які дають змогу поліпшувати 

умови життя людей. 

Таблиця 1
Тенденції розвитку міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва

Роки Ознаки спеціалізації

30-ті XX ст.
Міжнародна міжгалузева спеціалізація виробництва та відповідний обмін продукції 
однієї комплексної галузі на продукцію іншої 

50–60-ті XX ст.
Посилення міжнародної внутрішньогалузевої спеціалізації виробництв, але на рівні 
первинних галузей, що, в свою чергу, окреслює наявність предметної спеціалізації

70–80-ті XX ст.
Внутрішньогалузева міжнародна спеціалізація виробництва і відповідний обмін 
товарами-аналогами з різними споживчими характеристиками

1990–2000 рр.
Тенденції до зростання внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації виробниц-

тва – наявність предметної спеціалізації

Перше десятиріччя 
XXI ст.

Зростання внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації виробництва 

Примітка. Складено автором.

Особливе місце серед факторів, що сприяють отриманню країною конкурентоспроможного 

місця на світовому ринку, є стан міжнародної спеціалізації її національної економіки. Аналіз еволюції 

процесів спеціалізації доводить, що саме спеціалізація спонукала до створення інтеграційних утворень, 

розвитку не лише регіоналізації, а й глобалізації. Проте тенденції кінця XX – початку XXI ст. визначають 

зворотній вплив. Міжнародна спеціалізація країн прямопропорційно залежить від загальних процесів 

глобалізації, інтернаціоналізації, інтеграції. Утвердитися в сучасному світі як державі, яка виробляє 

конкурентоспроможний товар, може лише країна з активною інформаційно-технічною економікою. 

Крім того, змінюються і ознаки спеціалізації, яка переходить з подетальної до предметної. 

Держави, що не приєднуються до технологічного процесу, залишаються осторонь світових 

економічних перетворень та ризикують зникнути як самостійні. XX ст. характеризувалося стрімкими 

трансформаційними процесами, які охопили всі групи країн, мали різний характер проведення та, 

відповідно, різні результати. Такі думки ще раз підтверджують необхідність досягнення країнами 

самоорганізації, отримуючи можливість прогресивно розвиватися, бути динамічними. 

В умовах глобалізації фактично продемонструвала свою безперспективність політика т. зв. 

наздоганяючої модернізації, за рецептами якої (починаючи з 60-х років) розвивалася значна частина 

країн Латинської Америки, Азії та Африки і яка в 90-ті роки набула поширення на пострадянському 

просторі, зокрема і в Україні. Ця політика не сприяла вирішенню ключової проблеми сучасного 

світового процесу: забезпечення сталого розвитку та вирівнювання країн за якістю життя населення. 

Нині чимало держав опинилося за межами економічного і соціального прогресу. 

Багатовіковий досвід світового економічного розвитку свідчить про те, що революційні вибухи 

неминуче завершувалися розвалом економіки з великими втратами, вкрай негативними соціальними 

наслідками і людськими трагедіями. При цьому програми подолання цих наслідків вимагали величезних 

інвестиційних і поточних затрат, а також відповідного часу. На економічне й технологічне відновлення 

навіть до рівня стартових рубежів, з яких починається подальший розвиток, здебільшого витрачалися 

десятиріччя.

У той самий час еволюційний прогресивний розвиток, не викликаючи соціальних потрясінь, 

забезпечує планомірну трансформацію темпами більш високими, бо не відбуваються періодичні 
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руйнації господарських структур і джерел внутрішніх нагромаджень, які спрямовуються в інвестиційну 

та інноваційну діяльність у чергових відтворювальних циклах. 

Негативним прикладом можуть бути економічні процеси пострадянських країн, у т. ч. України. 

У 1991–1996 рр. на величезному економічному просторі цих країн зруйновано значну частину 

економічного і науково-технічного потенціалу, втрачено майже половину ВВП та внутрішніх 

інвестиційних нагромаджень, різко знижено рівень життя основної маси населення. 

Водночас уряди Китаю та інших країн Тихоокеанського регіону, планомірно й цілеспрямовано 

реформуючи свої економічні системи за еволюційною моделлю під чітким державним регулюванням і 

контролем, досягли значних успіхів в економічному оновленні й зростанні. 

Сучасний світ змінюється досить швидко, і навіть орієнтовані раніше на сировинну міць країни 

форсованими темпами починають перебудовувати свої економіки на новий технологічний уклад, щоб 

забезпечити довгочасну сталість і конкурентоспроможність. 

Якщо XX ст. було епохою галузей, котрі базувалися на використанні природних ресурсів 

та ефективних технологій, то у XXI пануватимуть «штучні інтелектуальні галузі», економіка 

інтелектуальних активів, головними чинниками розвитку яких є не виробництво та впровадження, а 

наявність ідеї, проекту, програми. Технологічний розвиток економіки передбачає розвиток економіки 

шляхом прогресивних зрушень, залучення інвестицій, послідовного зростання науково-технологічного 

сектору, економіки знань. Відставання розроблення теорії технологічних укладів, невикористання її в 

процесі державного прогнозування та управління призводять до викривлень у розвитку країни.

Основною проблемою конструювання засад нового економічного укладу в сучасних умовах стає 

фактор адаптації його внутрішніх особливостей до національного характеру індустріальної економіки. 

Новітні галузі є специфічними за своїми ознаками елементами національної економіки, бо вони 

безпосередньо підпорядковуються законам глобальних економічних потоків. Проблеми і перспективи 

їх функціонування – це складноструктурний комплекс глобальної й національної економіки. Основним 

проблемним вузлом постіндустріального дизайну, що був концептуально визначений останнім часом, 

стала необхідність розроблення моделі розбудови постіндустріальної гуманітарної економіки в окремій 

країні. 

Загалом на фоні стрімкого зростання значущості інформаційної складової зменшується вагомість 

індустріальних форм організації економіки. Новітні технології дають унікальну можливість країнам з 

обмеженими ресурсами «перестрибнути» цілі цикли промислового розвитку, які ще кілька років тому 

треба було пройти, щоб досягти сьогоднішнього рівня економічного розвитку західного суспільства. 

Формування постіндустріального суспільства передбачає нову історичну фазу розвитку 

цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є інформація і знання. Ознаками, що вирізняють 

інформаційне товариство, є: збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства; зростання частки 

інформаційних комунікацій, продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті; створення 

глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх 

доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів 

і послуг. Абсолютно правильним є твердження Дж. Сакcа, що «розрив у технологіях подолати набагато 

складніше, ніж розрив у капіталі»1. За оцінкою С.В. Мочерного, модель постіндустріального суспільства 

(Д. Белл, Р. Арон) передбачає найважливіші структурні елементи постіндустріального суспільства за 

участю університетів, наукових інститутів та дослідних організацій, а матеріальні продуктивні сили 

перестають відігравати вирішальну роль2. 

В контексті формування постіндустріального суспільства актуальності набуває «мережеве 

суспільство» (анг. networker economy, networker socialy). Мережеву економіку можна розглядати 

з декількох поглядів: як перехід від індустріальної економіки до постіндустріальної, як цифрову 

та інформаційну інфраструктуру, в аспекті прав інтелектуальної власності. Мережева економіка, 

безумовно, є провідником постіндустріального суспільства і, водночас її можна вважати каталізатором 

технологічного розвитку країни. Також, слід зауважити, що мережева економіка розглянута як 

еволюційний фактор впливу на геоспеціалізацію.

Соціальна революція як явище, що продукує зміни в суспільстві. 

Соціальна революція – є найрадикальнішим засобом вирішення суспільних проблем. Соціальна 

революція, як правило, є передвісником формування геоспеціалізації, проте не відомо яку саме форму 

1 Сакс, Д. (2012). Цена цивилизации. Москва: Издательство Института Гайдара.
2 Мочерний, С.В., Ларіна, Я.С., Фомішин, С.В. (2006). Світове господарство в умовах глобалізації. Київ: Ніка-
Центр.
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приймуть країни учасники (активаторів чи пасивів). Комплекс протиріч, котрі склалися в економічній, 

господарській, управлінській, політичній, соціальній, ідеологічній та інших сферах суспільства 

впливають на характер соціальної революції.

Революція – це завжди дилема поміж правом та справедливістю. Однак право, якщо воно не 

стоїть на сторожі справедливості, не може вважатися непорушним. Серйозне загострення соціально-

економічної ситуації, тотальна корупція, планомірне згортання демократичних прав і свобод, 

неможливість розв’язати наявні проблеми законними методами та демократичними процедурами – 

чинники, які підштовхували людей до революційних виступів.

Наведемо приклад геоспеціалізації внаслідок революційних дій. Арабська весна – низка постань 

та революцій в арабському світі, що почалась з Тунісу, потім в Єгипті, Ємені та Бахрейну, Лівії. Арабська 

весна змінила внутрішню владу та закріпила позиції зовнішніх партнерів. США та Європа володіють 

значною часткою природних ресурсів країн Арабського світу, а саме США контролює приблизно 60% 

цін на нафту; Лівія іще у 2011 році експортувала Західному світу 2% нафти від усього світового продажу. 

В даному випадку, можна визначити арабські країни як ті, на які впливають процеси геоспеціалізації, а 

США та країни Європи – країни активатори або ті, що впливають на геоспеціалізацію.

Революції в країнах Центрально-Східної Європи (Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія, 

Чехословаччина, Албанія), спричинені глибокою економічною та соціально-політичною кризою, 

відставанням від індустріально розвинутих країн Заходу. Нові сили проголошували курс на заміну 

тоталітарного соціалізму демократичним; підтримували плюралізм і багатопартійність, критику 

тоталітаризму і політики компартій. Крім того, активний розвиток підсилювався інтеграційним 

європейським вибором країн даного регіону. Відповідно, такі революційні процеси продиктовані 

внутрішніми складними умовами та переформатовують країни Центрально-Східної Європи з пасивів 

в активаторів.

В період по-воєнного періоду та по 2013 рік в Європі можна виділити такі хвилі революційного 

піднесення: 1968 р. – хвиля протестних рухів у Західній Європі (передовсім Франції), 1989 р. 

– оксамитові революції Центрально-Східної Європи, 2004 р. – Помаранчева революція в Україні;  

2013 – 2015 рр. – Революція Гідності та військовий конфлікт на Сході України.

Зміна уряду Україна, що відбулася в результаті Помаранчевої революції, і пов’язана з цим 

радикальна переорієнтація внутрішнього і зовнішньополітичного курсу країни дали привід багатьом 

спостерігачам говорити про чергу “кольорових” революцій, що почалася зі зміни влади в Сербії та 

продовжилася в Грузії і на Україну, намагатися знайти аналогії між ними та визначити ті держави, 

в яких можливе повторення “кольорових” революцій. Зі свого боку, влади країн, які називалися як 

потенційні об’єкти застосування “революційного досвіду”, почали певні контрзаходи для недопущення 

цього. Що, в свою чергу, дає можливість стверджувати, що події в Україні 2004 року спонукали до 

геополітичних, а відповідно і геоекономічних зрушень, як в Європі, так і в Євразії та США. 

Період кінця 2013 року і по теперішній 2015 рік змінив і продовжує змінювати не лише 

внутрішньонаціональні, внутріньоособистісні уклади, а має і геополітичні та геоекономічні наслідки.

Прискорення процедури вступу України до Європейського Союзу є необхідним для визнання 

країни на міжнародному рівні не лише формально, а повноцінно, створення відповідної підтримки та 

умов для інвестування. Такі процеси підтримуються змінами відношення міжнародного, безпосередньо 

європейського суспільства до Росії, введення економічних санкцій та здійснення інших політичних та 

економічних впливів. 

Військовий конфлікт на Сході України 2014 – 2015 років спровокував роз’єднання коопераційних 

відносин України та Російської Фе дерації та значні зміни в торговельні, інвестиційні та інші сфери 

співпраці двох країн, а, відповідно, вплинувши і на сусідні держави. Прояви геоспеціалізації найбільш 

відчутні на зміні зовнішньої політики України, активне переформатування з російського на європейські 

ринки, зменшення торговельного обороту з країнами Латинської Америки та збільшення з країнами 

Африки є характеристикою геоспеціалізації України.

Соціальна революція відображує негатив внутрішнього стану країни. Зміна свідомості людей, які 

здійснюють, приймають участь у революції, впливає на розвиток самої країни, як її внутрішньої так і 

зовнішньої політики. 

Висновки. Процеси геоспеціалізації, обумовлені геополітичними та геоекономічними процесами 

сприяють формуванню нового економічного порядку, який передбачає посилення міждержавного 

регулювання світового господарства і міжнародних економічних відносин з урахуванням інтересів 

країн, яких позбавляють вигід активні сили світового ринку.
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Світопорядок передбачає взаємодію економіки і політики, національний розвиток та інтеграційні 

процеси, національної ідентичності та глобалізаційним процесам поєднання націй. 

Сучасний етап формування нового економічного порядку характеризується трансформацією 

суспільних інститутів, зміною усього світового середовища, сучасні комунікаційні технології посилюють 

владу міжнародних організації, що відстоюють економічні та політичні інтереси країн-гегемонів. 

Виробництво інтелектуального продукту й нових технологій стає все більш прибутковим і монополізується 

розвиненими країнами. Вони сьогодні виступають постачальниками якісно нового необмеженого ресурсу 

– інформації та знань, отримуючи за свідомо заниженою вартістю обмежені матеріальні ресурси із країн 

світової периферії. Такий розподіл праці спричинює новий механізм формування і розподілу багатства. 

Загострюється міждержавна економічна конкуренція, що ще більш посилює економічну асиметрію у 

взаємозалежності найбільш розвинених і найменш розвинених країн. 

Світовий порядок повинен бути заснований на гармонійному співвідношенні, з одного боку, прав 

і свобод держав і народів, а з іншого – обов’язків перед людством. Разом з тим необхідне збереження 

національного суверенітету держав як гарантів захисту інтересів, прав і свобод свого населення.

Справедливий світовий порядок, що ґрунтується на дійсному рівноправ’ї держав і народів, 

неможливий без вироблення чіткого кодексу поведінки держав на міжнародній арені. Необхідні 

прийняті всіма державами дієві, навіть жорсткі механізми впливу на держав-по;рушників цього кодексу. 

Світовий порядок, безперечно, має забезпечуватися переважно мирними засобами. Він повинен бути 

побудований так, щоб провідні держави світу були такими ж відповідальними за порушення норм 

міжнародного права, як і всі інші. 

Разом з тим, розглянувши ознаки геоспеціалізації, залишилось ряд запитань: 

1. Геоспеціалізація спонукає до необхідності зміни інституційного укладу, економічної системи 

шляхом активного використання мережевої економіки, а іноді і шляхом революційних дій, чи навпаки 

внутрішній стан країни спонукає до переформатування спеціалізації країни?

2. Яке поняття довготриваліше: міжнародна спеціалізація чи геоспеціалізація? Враховуючи, що 

основним чинником впливу на геоспеціалізацію є безпека країни, і загроза їй спонукає країну до вибору 

нової зовнішньої політики іноді з ігноруванням факторів впливу на спеціалізацію країни. Разом з тим, 

розвиток мережевої інформаційної економіки сприятиме розвитку видів міжнародної спеціалізації як 

позитивної, безпечної форми співпраці об’єднання країн.

3. Чи можна стверджувати, що наявність геоспеціалізації – це шлях до перемоги в економічній 

боротьбі?

Дані запитання та значний пласт інших, породжених в процесі ознайомлення та аналізу історичних, 

економічних та іншого характеру матеріалів щодо світових трансформаційних, геотрансформаційних 

процесів стане поштовхом для майбутніх досліджень та знайде своє місце на сторінках монографій, 

підручників.
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