
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ

ГЕОПОЛІТИЧНА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО СВІТУ ТА
МІСЦЕ В НІЙ УКРАЇНИ

Геополітична структура сучасного світу.Вивченням
сучасної геополітичної структури світу займається
політична географія. Вона спирається передусім на
знання з країнознавства, що показує унікальність
окремих регіонів і країн у політичній, соціальній,
економічній та культурологічній сферах з
акцентом на вплив природного середовища на
діяльність людини. Політична географія також
займається аналізом і прогнозом міжнародного
стану, дослідженням причин збройних конфліктів
і політичних криз. Відображена геополітична
структура світу на геополітичній карті.

На початку XX ст. існувала багатополярна
система світоустрою, а якій не було єдиної
домінуючої країни (мал. 194). Проте внаслідок
двох світових війн, що розгорталися на теренах
Європи, економічну та політичну міць цього
регіону було підірвано. Після Другої світової війни
багатополярна європейська ера у світовій політиці
завершилася.

Спадкоємцями щодо світового лідерства
стали США та Радянський Союз (СРСР).
Таким чином, на наступні 50 років світ став



Таким чином, на наступні 50 років світ став
біполярним й ознаменувався протиборством
провідної військово-морської держави США і
найбільшої суходільної СРСР. Наприкінці XX ст.
через розпад Радянського Союзу відбувся злам
біполярного світу. На вершину світової геополітики
зійшли США. З кінця 80-х рр. XX ст. світ став
монополярним. США стали єдиним світовим
лідером завдяки провідній позиції у військовій,
економічній, технологічній та культурній сферах.

Кінець біполярного світу збігся в часі з процесом
глобалізації, що дало підставу говорити про
початок створення єдиного світу, в якому
пророкували першість США. Однак глобальної
політичної стабілізації не сталося. Разом з
глобалізацією світ охопила хвиля демократизації,
ідейного плюралізму та багатопартійності.
Лише поодинокі держави «утрималися» від
упровадження демократичних стандартів. Нині
вони є головними об'єктами ідеологічного
чи військового пресингу з боку США та їхніх
союзників. Це Ірак, Іран, Судан, Афганістан, Лівія,
Куба, Білорусь, КНДР.

Нині на зміну монополярній знову заступає
багатополярна система світоустрою. За фаховими
оцінками, до середини XXI ст. свої позиції
збережуть три основні геополітичні центри: США
(або організація НАФТА), ЄС та Східна Азія. Однак
унаслідок глобалізації Захід поступово втрачатиме



унаслідок глобалізації Захід поступово втрачатиме
своє лідерство, поступаючись новим гігантам
Сходу: Японії, Китаю та Індії. Серед держав, які
прагнуть змінити наявне становище у світі и уже
сьогодні є вагомими регіональними лідерами,
найчастіше згадують Туреччину, Іран, Індонезію,
ПАР, Нігерію, Єгипет, Бразилію, Республіку Корею.
За певних обставин свої претензії на політичне
лідерство можуть висунути нині економічно
потужні Велика Британія, Японія, Канада,
Австралія.

Мал. Зміна типів систем світоустрою у XX-XXI ст.

Новими й цілком самостійними суб'єктами
геополітичної структури світу стали
транснаціональні корпорації (ТНК), а їх
протистояння та економічна експансія вже
визначають співвідношення сил на регіональному
й глобальному рівнях. Якщо розглянути



й глобальному рівнях. Якщо розглянути
макроекономічні показники держав і ТНК, то до
зведеної півсотні лідерів входило б 13 ТНК. Серед
них такі, як General Motors, Wall-Mart Stores, Exxon
Mobile, Ford Motor, Daimler/Chrysler, Mitsubishi Syoji,
Toyota Motor, General Electric, Royal Dutch/Shell
Group тощо. Обсяг продажів, наприклад. General
Motors перевищує ВВП Данії, Греції або Португалії,
Exxon mobile та Daimler/Chrysler - Південної Африки
або Польщі. У правовому аспекті держава поки
що є вищою, а ТНК - підпорядкованою одиницею.
Через домінування приватного інтересу над
суспільним відбувається зрощування політики
та бізнесу. При цьому ТНК отримали можливість
активно лобіювати свої інтереси не лише на
внутрішньому, а й на зовнішньому ринку.

Місце України на сучасній геополітичній карті світу. 

Основні критерії геополітичного положення
України визначено її розташуванням між
кількома геополітичними центрами. Через це для
України надзвичайної ваги набуває необхідність
вироблення загальних підходів до поняття
багатополюсності світу з погляду створення умов
для побудови системи трансконтинентального, а в
перспективі - глобального співробітництва з метою
розв'язування ключових соціально-економічних,
гуманітарних, екологічних, інших проблем.

Відповідно, для України існує три сценарії



Відповідно, для України існує три сценарії
її майбутнього розвитку: 1) повернення до
найтіснішого співробітництва з Росією в межах
СНД; 2) існування України як буферної зони між
ЄС, НАТО та СНД; 3) поступова інтеграція України з
Європейським Союзом.

Основні вектори сучасної української
геополітики. Особливості географічного
положення України та історичне минуле держави
визначають основні вектори (напрямки) її
геополітики: інтеграція з Європейським Союзом,
американський та азійський вектори співпраці.

Першим й пріоритетним з-поміж них є інтеграція з
Європейським Союзом. Як одна з найбільших країн
Європейського регіону вона не може залишатися
осторонь масштабних інтеграційних процесів.
Беручи до уваги географічне розташування
України, загальну культуру і філософію сприйняття
суспільних цінностей, українці цілком природно
орієнтуються передусім на ЄС. Привабливість
європейських ринків означає доступ до джерел
валютних надходжень і капіталовкладень, новітніх
технологій тощо.

Висловіть власні думки щодо сценарію
геополітичного майбутнього України.



 Основні вектори сучасної української геополітики

Для Європи Україна є великим споживчим ринком
європейських товарів, джерелом відносно дешевої
робочої сили, а також країною з невикористаним
повною мірою інтелектуальним, науково-технічним
і виробничим потенціалом.

Ключовими критеріями, що сприятимуть
реалізації європейського вибору України, мають
стати відкрите громадянське суспільство,
ефективне функціонування ринкової економіки,
верховенство права, цивільний демократичний
контроль над військовою сферою, послідовність і
передбачуваність у зовнішній політиці.

З 1995 р. Україна стала членом Ради Європи. Вона
прагне вступити в міжнародну систему колективної
безпеки в Європі (НАТО), що засвідчила свої
ефективність і миролюбство. Членство в таких
системах разом з розвинутими цивілізованими
країнами поліпшує геополітичне положення
України як незалежної держави, оскільки будь-які



України як незалежної держави, оскільки будь-які
претензії до неї стануть і претензіями до дружніх їй
держав.

Геополітичні реалії не дають можливості Україні
зосереджуватися лише на європейському
геополітичному векторі. Не менш важливим є
американський вектор співпраці, що передбачає
встановлення відносин стратегічного партнерства
між Україною та США. Національні інтереси
України щодо розвитку партнерських відносин із
США визначаються особливою роллю цієї країни
в геополітичному ракурсі як наддержави, статус
якої визначається економічним і військовим
потенціалом, впливом на міжнародні фінансові
організації, лідерством у розробці й упровадженні
новітніх технологій та багатьма іншими чинниками.

США зацікавлені в розвиткові партнерських
стосунків з Україною, враховуючи особливості
її геополітичного положення й розглядаючи її як
своєрідний геополітичний центр Центрально-
Східної Європи та «українську карту» щодо
розвитку її відносин з Росією. Час від часу
досить виразно виявляється прагнення США
втручатися у внутрішні справи нашої країни, що
порушує принципи рівноправності й не відповідає
національним інтересам України. І на цю
обставину, безсумнівно, слід зважати в розбудові
наших відносин із США.



У контексті реалізації стратегії багатовекторності
української геополітики закономірно постає
питання про можливості реалізації азійського
вектора співпраці України з країнами Азійсько-
Тихоокеанського регіону (АТР). Посилення
трансрегіонального співробітництва на
Євразійському континенті спонукає Україну
активніше використовувати свій промисловий
і науково-технічний потенціал для розвитку
взаємовигідних відносин з провідними країнами
АТР, передусім Східної та Південно-Східної Азії. На
них припадає близько 7% зовнішньоторговельного
обігу України.

Для успішного входження в економічний простір
АТР Україні необхідно значно поглибити ринкові
реформи. Насамперед потрібно реструктуризувати
виробничий комплекс, оновити основні фонди
та поліпшити інвестиційні й правові умови
двостороннього співробітництва. Необхідні
також радикальні зміни в науково-технічному,
інформаційному та маркетинговому забезпеченні
цього напряму зовнішньоекономічної діяльності

ДОМАШНЯ РОБОТА

1. Назвіть основні геополітичні центри світу. 2.
Які чинники визначають світове лідерство США в



Які чинники визначають світове лідерство США в
сучасному світі? 3. Схарактеризуйте місце України
на геополітичній карті світу. 4. Розкажіть про
домінуючі вектори зовнішньої політики України. 
5.Оцініть вплив на Україну геополітичних центрів
світу.

Яка роль ТНК у розвитку економіки
України?. Експортна орієнтація економіки України
зумовлює високу залежність від кон’юнктури на
головних товарних ринках збуту її продукції.

Географічна структура торгівлі товарами
характеризується значним переважанням питомої
ваги країн СНД та ЄС. Головними торговельними
партнерами є: Росія, Білорусь, Казахстан,
Німеччина, Польща, Італія, Угорщина, Китай,
Туреччина, Індія.

Серед регіонів України найбільші обсяги торгівлі
товарами припадають на м. Київ та Донецьку,
Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську,
Полтавську й Миколаївську області. (Поясніть
чому.)

Географія зовнішньої торгівлі України тісно
пов’язана з її товарною структурою. У 2000-
і роки намітилась тенденція до підвищення
частки сировини й напівфабрикатів у вітчизняних
поставках за кордон. Переважно продукцію
машинобудування постачають до країн СНД, тоді



машинобудування постачають до країн СНД, тоді
як до ЄС вивозять вироби з чорних металів та
мінеральну й аграрну сировину. В цілому в експорті
України та її випуску товарної продукції сировина є
основною продукцією .

 Частка сировини в експорті товарів та у випуску
України між 2002 і 2014 рр.



Товарна структура українського імпорту
характеризується значними обсягами мінеральних
продуктів — понад третину. Передусім, це
природний газ і сира нафта. У групі «машини й
обладнання» переважає енергетичне обладнання
й електричні машини. В імпорті транспортних
засобів головну роль відіграють автомобілі. Імпорт
продукції хімічної промисловості представлений
здебільшого фармацевтикою, пластмасами й
полімерними матеріалами. (Поясніть чому.)

Структура торгівлі послугами характеризується



Структура торгівлі послугами характеризується
значною перевагою транспортних послуг в
експорті. Це пояснюється транзитним положенням
України. Найважливіші транс’європейські
трубопроводи, по яких з Росії постачають нафту
і природний газ до країн Європи, проходять по
території України . Тому у структурі транспортних
послуг на трубопровідний транспорт припадає 43
%, на залізничний транспорт — 19 %, морський —
16%, повітряний — 15%. На інші види транспорту,
у т. ч. на автомобільний, припадає лише 7 % усіх
транспортних послуг.

Останнім часом помітного розвитку набули
послуги у сфері ІТ-технологій. У структурі імпорту
послуг виділяють фінансові послуги. 

Прямі іноземні інвестиції в Україну переважно
надходять з офшорів Кіпру та з великих країн
Європи. Значну їхню частину становлять інвестиції
ТНК, які створюють у нашій державі свої виробничі
та збутові підрозділи. З України експортують
капітал у незначних порівняно з обсягом залучених
коштів обсягах. Переважно його вкладають у
придбання нерухомості. (Поясніть чому.)

ВЕЛИКІ ТНК В УКРАЇНІ переважно представлені
збутовими підрозділами, які контролюють продаж
своїх товарів на вітчизняному ринку. Лише у 2000-
і роки розпочався процес створення у державі
численних виробничих підрозділів глобальних



численних виробничих підрозділів глобальних
ТНК. Передусім це складальні підприємства
машинобудування з випуску нескладних виробів
та компонентів, а також підприємства переробної
ланки АПК і добування окремих видів корисних
копалин. Серед вітчизняних компаній найбільшою
за вартістю виробництва на іноземних філіях є
«Систем Кепітал Менеджмент». До його складу
входять виробничі підрозділи у країнах ЄС, Великій
Британії і США, а збутова мережа розміщена у
всіх великих країнах-споживачах прокату чорних
металів.

Особливо велике значення в економіці України
мають глобальні ТНК, які встановили контроль над
виробництвом та збутом готової продукції у різних
видах економічної діяльності. (Пригадайте, в яких
саме.)

Найбільший експортер кам’яного вугілля з України
«ДТЕК» — 1,3 млн т (2016 р.).

Найсильніші позиції ТНК у фінансовій діяльності,
бізнес-послугах і переробній промисловості. В
останній переважають ТНК зі штаб-квартирами у
США .

Провідні ТНК у переробній промисловості України

Корпорація



Підвид економічної діяльності

«Філіпп Моріс»

Виробництво тютюну та виробів з нього

«Імперіал Тобако»

«Бунге»

Виробництво рослинної олії

«ВіОйл»

«Нестле»

Виробництво кондитерських виробів

«Кока-Кола»

Виробництво напоїв

«Тойота»

Виробництво автомобілів

«Проктер&Гембл»

Виробництво хімічної продукції



«Пепсі»

Виробництво напоїв

Залучення України у глобальні виробничі і збутові
ланцюги ТНК дає змогу впровадити новітні
стандарти виробництва та оновити виробничі
потужності. Позитивним є впровадження
нових систем менеджменту та контролю якості
випущеної продукції.

ТНК зацікавлені у розміщені своїх філій в Україні з
огляду на її доволі значний внутрішній ринок збуту,
наявність кваліфікованої дешевшої, ніж в інших
країнах Європи, робочої сили, сусідство з ЄС.

УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ має дуже відмінний
прояв. З одного боку, впровадження норм, правил
і стандартів ЄС у виробництво та сферу послуг
держави сприятиме посиленню її конкурентних
позицій на світовому ринку, а впровадження
режиму вільної торгівлі дасть змогу збільшити
поставки за кордон. З іншого боку, численні
винятки та наявність жорстких квот на головні
товари сучасного експорту України до ЄС не
дають можливість компенсувати втрати ринку
країн Євразійського економічного співтовариства.
Різка відмінність у технічних стандартах та
наявність впливових професійних об’єднань і



наявність впливових професійних об’єднань і
великих європейських корпорацій унеможливлює
доступ конкурентоспроможної вітчизняної
машинобудівної продукції на ринки ЄС (наприклад,
у сфері літакобудування).

ЄС насамперед зацікавлений у розширенні
власного ринку збуту своїх товарів в Україні.
Важливе місце держави у структурі політики
безпеки ЄС з розбудови Східного партнерства. ЄС
є одним з головних надавачів фінансової допомоги
у формі кредитів урядові України. Важливе місце
посідають програми транскордонної співпраці та
реалізації політики у сфері імміграції та безпеки
кордонів. Впровадження в Україні норм і правил
єдиного законодавства ЄС дасть змогу адаптувати
економіку нашої держави до умов функціонування
у межах цього міждержавного інтеграційного
об’єднання. Як свідчить досвід інших країн Європи,
цей процес триває не один рік та потребує зусиль
з боку органів влади та суспільства з послідовної
реалізації євроінтеграційної політики. (Поясніть
чому.)

 Політика сталого розвитку ставить на меті
створення таких умов сучасного розвитку, які не
загрожували б нормальному життю прийдешніх
поколінь. Україна від самого початку долучилась
до відповідних світових переговорних процесів.
Здійснюються заходи з енергозбереження,
впроваджуються міжнародні екологічні стандарти



впроваджуються міжнародні екологічні стандарти
виробництва та якості праці. Особливо вагомі
успіхи у цій сфері є у чорній металургії України.
Введено в експлуатацію різні установки з
уловлення шкідливих викидів в атмосферу.

Останнім часом у рамках політики сталого
розвитку в Україні посилену увагу приділяють
впровадженню суворіших стандартів до викидів
автотранспорту. Введено обмеження щодо
переміщення важких вантажних автомобілів у день
та посилено вимоги до перевезення небезпечних
вантажів. Упроваджено відповідні нормативи
ЄС щодо нових автомобілів, що виробляють чи
імпортують в Україні.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Україна має експортноорієнтовану економіку, яка
сильно залежить від збуту головних товарів на
відповідних іноземних ринках.

• Більшість зовнішньоекономічних відносин
держави зосереджено у межах Європи. Зросло
значення Китаю у торгівлі товарами.

• Україна визначила європейську інтеграцію
головним пріоритетом свого розвитку.

• Більшість ТНК, що діють в Україні, входять до
числа провідних глобальних компаній, які створили



числа провідних глобальних компаній, які створили
на її території свої збутові та виробничі підрозділи.

1. Назвіть основні статті експорту та імпорту
товарів України.

2. Поясніть, чому ТНК в України переважно
мають свої виробничі підрозділи у переробній
промисловості.

3. Назвіть головні наслідки реалізації Угоди про
вільну торгівлю між Україною та ЄС.

4.  Поясніть, чому вітчизняні підприємства чорної
металургії є лідерами з впровадження політики
сталого розвитку у державі.

Працюю з картою

Позначте на контурній карті країни, в які надходять
прямі іноземні інвестиції з України, та поясніть
нерівномірність їхнього розміщення за кордоном.

За допомогою даних офіційного сайта Державної
служби статистики України побудуйте графік
вартості експорту товарів і послуг держави
за останні десять років і поясніть коливання у



за останні десять років і поясніть коливання у
загальній вартості поставок.
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