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Географічний простір України 

Історія розгортається у просторi, якийвизначав для неї рамковіумови. 

Географiчнiреалії та mепtаlmaps(ментальнiмапи- англ.) не єнезмiнними, вони 

маютьвласнуiсторiю.Реальнi та уявнi простори входять до історичної спадщини 

України i впливають на їїсучаснiсть. Простiр, у якому живуть українцi, 

розташований на Східно-європейськiй низовинi та,за винятком Карпат на 

крайньому заходi, відзначається вiдсутнiстю високих гip та вiдкритiстютериторії. 

Усе цесприяломiграцiям та вторгненням i спричинялосядо того, що Україна 

постiйно ставала ареною війн. 

Подiбно до Pociї, Україна тривалий час не мала безпосередньоговиходудо 

свiтових морів, а цестримувалоторгiвлю з iншимикраїнами. а отже, i 

економiчнийрозвиток. Якщо не брати до увагипоходiвчасiв Київської Русіта 

Козаччини, якiсягали Константинополя, то Україна, завдякипобудовi 

торговельного порту в Одесі, лише у другiйполовинiXVIII ст. отрималавихiд до 

Чорного моря.  

Найважливiшою транспортною артерією України єДнiпро, який переправами 

пов'язаний з Балтiйським морем. Днiпро –це нацiональна ріка України; на його 

берегах стоїть Київ, який протягом столiть був найважливiшим містом України. 

Днiпро –це первiсний життєвий простiр українських або днiпровськихкозаків – 

найбiльшогонацiонального мiфуУкраїни. 

Порiвняно з пiвнiчнiшимисусiдами –Росiєю, Бiлоруссючи Польщею – клiмат, 

рельефiрослиннiстьУкраїни сприятливiшi для рiльництваi скотарства. Аж до ХХ 

ст. країна мала аграрний, сiльський характер i вважалася "житницею" Європи. 

Розробкакориснихкопапин, передусім кам'яноговуплляi залізної руди, 

почаласялишевдругiйполовинiXIX ст., щосуттєво змiнилопiвденний схід та 

пiвденьУкраїни. Ціpeгіони стали найважливiшим центром 

важкоїпромисловостiРосiйської імперіїта ранньогоРадянського Союзу. 

Родовищанафтиу Галичинiвиснажилисящена початкуххст., а в 1970-х рр. 

значноюмiроювичерпалися i родовища газу на сходіУкраїни. Сьогодніу 

країнівидобуваєтьсянедостатньо 
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нафтиi газу, щопризвело до залежностi відРосії.  

Назва "Україна" впершез'явилася у XII ст. i первiснопозна-  

чала територiю на межiзi степом, предковiчноюлiнiєю розпо-,  

дiлумiжосiлимиземлеробами та кiннимикочiвниками. Відносинизiсвітом 

степовихкочiвникiв–чиуформiнабiгiв на землеробiв, чиу 

формiекономiчногообмiну–булипостiйнимчинникомукраїнської iсторії аж до того 

моменту, покиросійська держава наприкінці XVIIIст. не завоювала останнього 

спадкоємця Золотої Орди – Кримське ханство, відкривши цим дорогу землеробам 

у родючі південні степи. Лише відтоді почалося заселення нинішньої Південно-

Східної і Південної України українцями, росіянами, євреями та греками, що 

посилило полі етнічний характер країни. Таким чином, межа зі степом втратила 

свою історичну функцію. В історичній пам’яті українців вона живе у розповідях 

про подвиги українських козаків, ареною яких було степове порубіжжя.  


