
I. ПОЛІТИКО — ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВИ

Глобальне політико — географічне положення країни, району чи навіть великого міста 

визначається передусім тим, наскільки вони пов'язані з регіонами сучасної високої економічної 

активності на планеті. Трохи ширше — це їх геопросторове відношення до всіх реалій 

політичної карти світу — геополітичних блоків, геополітичних осей, полів зіткнення 

геостратегічних інтересів тощо.

Розглядаючи політичну й економічну карти світу, можна помітити істотну особливість у 

розміщенні країн, що мають показники економічного розвитку, вищі від середньосвітових, — 

вони утворюють кілька територіально близько розташованих груп. І це не просто географічний 

факт, а одна з важливих закономірностей сучасного світового господарства.

Формується певна багаторівнева структура світового господарства. Центральну його частину 

("центр") становлять країни розвинутої економіки Північної Америки, Західної Європи і Японія, 

які контролюють науково-технічний прогрес, рух капіталу та світові ринки. Між майже 25 

країнами "центру" досягнуто високого рівня єдності виробничих, торговельних та фінансових 

відносин. Основна спрямованість їхнього розвитку — перехід до постіндустріального 

суспільства.

II. Украiнська держава. Глобальне ПГП.

На початку XXIст. глобальне геополітичне положення України вирізняється такими рисами. По-

перше, вона, як і багато інших держав, розташована в глобальному геополітичному "кільці" 

Північної півкулі, утвореному територіями країн "тріади" та комунікаціями між ними. При 

цьому на заході територія України безпосередньо прилягає до європейських держав, які після 

розширення ЄС входять у найпотужніше інтеграційне угрупування світу. Значною мірою від 

самої України залежить, щоб її кордони (особливо західні) виконували контактну, а не бар’єрну 

функцію

По-друге, користуючись можливостями міжнародного співробітництва, суверенній Україні, з 

одного боку, зручно активізувати взаємодію з євроатлантичними структурами, сподіваючись на 

залучення технологій та капіталу країн Європи, США та Японії; з іншого – зберігати 

добросусідські стосунки з країнами євразійських структур (передусім з Рочією), які залишаються

важливими ринками сировини (особливо енергоносіїв, лісу, кольорових металів, тощо) і не 

менш важливими ринками збуту.

Нарешті, за межами "кільця" Україна має широкі перспетиви контактів на південному та 

південно-східному напрямках – морський шлях веде у бассейн Середземномор'я та 

Атлантичний та індійський океани, розвиток суходільних шляхів (через Закавказзя – Центральну

Азію або Росію – Казахстан) фахівці пов’язуть із відродженням історичного "Шовкового шляху".

Регіональне ГПП України має риси як континентальної, так і приморської країни. Україна 

розташована в Центральній частині Європи (географічний центр Європи знаходиться на 

території Україні – на Закарпатті, під Раховом) і завжди перебувала, якщо не в центрі 

європейських історичних подій,  то під їх постійним безпосереднім впливом ще під час 

Київської Русі. Аналіз транспортно-географічнорго положення дає підстави для висновки про 



стратегічно важливе геопросторове положення території України в регіоні, оскільки вона має 

потенційно високий  транзитності в центральній частині Євразії.

1. Найважливіша геополітична вісь Євразії пролягає по лінії Росія – Чорне море – Туреччина; 

саме через ці території проходить між Європою і Азією. Для України – це кордон по Азовському 

та Чорному морях та Керченській протоці.

2. Інша важлива геополітична вісь проходить по лінії Польща – Україна – Туреччина. Це так 

звана Балто-Понтійська вісь, яку неодмінно має перетинати левова частка транспортних 

коридорів, що зв’язую Північну та Центральну Азію і Західну Європу.

Найвужче місце між узбережжями Чорного та Балтійського морів – пряма між гирлами Неману 

та Дунаю. Ця меридіональна геополітична вісь була історичним напрямом "із варягу у греки", 

який шов до Чорного моря Дніпром, а вище Києва мав виходи на Віслу, Неман, Дуагаву або 

Волхов. Комунікації цим шляхом свого часу відіграли надзвичайну важливу роль у становленні 

культури та господарства України – Русі.

3. Основні вектори сучасних геопросторових зв’язків України мають гексагональний рисунок. 

Найважливіші напрями: а) Польща – країни ЄС Середньої Європи; б) Білорусь – країни Балтії; 

в) Росія – країни Центральної Азії та Далекого Сходу; г) Грузія – інші країни Центральної Азії та 

Закавказзя; д) Туреччина – країни східного Середземномор'я; е) балканські країни.

4. Україна має один із найвищих у Євразії показників центральності – якщо взяти всю множину 

країн регіону, то тільки Росія та Китаймають більше сусідів. За кількістю сусідів 1 порядку (якщо 

враховувати сусідство з Туреччиною, Грузією та Болгарією через Чорне море) вона в одному 

ряду з ФРН, Туреччиною та Саудівською Аравією. Особливо цінні та бажані для держави 

добросусідські відносини з Польщею (вихід до ЄС), Росією (шляхи в Азію, важливі ринки 

сировини та збуту) та Туреччиною (вихід через Босфор і Дарданелли у Світовий океан).

На початку XXIст. глобальне геополітичне положення України вирізняється такими рисами. По-

перше, вона, як і багато інших держав, розташована в глобальному геополітичному "кільці" 

Північної півкулі, утвореному територіями країн "тріади" та комунікаціями між ними. При 

цьому на заході територія України безпосередньо прилягає до європейських держав, які після 

розширення ЄС входять у найпотужніше інтеграційне угрупування світу. Значною мірою від 

самої України залежить, щоб її кордони (особливо західні) виконували контактну, а не бар’єрну 

функцію.

По-друге, користуючись можливостями міжнародного співробітництва, суверенній Україні, з 

одного боку, зручно активізувати взаємодію з євроатлантичними структурами, сподіваючись на 

залучення технологій та капіталу країн Європи, США та Японії; з іншого – зберігати 

добросусідські стосунки з країнами євразійських структур (передусім з Рочією), які залишаються

важливими ринками сировини (особливо енергоносіїв, лісу, кольорових металів, тощо) і не 

менш важливими ринками збуту.

Нарешті, за межами "кільця" Україна має широкі перспетиви контактів на південному та 

південно-східному напрямках – морський шлях веде у бассейн Середземномор'я та 

Атлантичний та індійський океани, розвиток суходільних шляхів (через Закавказзя – Центральну

Азію або Росію – Казахстан) фахівці пов’язуть із відродженням історичного "Шовкового шляху".

Регіональне ГПП України має риси як континентальної, так і приморської країни. Україна 

розташована в Центральній частині Європи (географічний центр Європи знаходиться на 

території Україні – на Закарпатті, під Раховом) і завжди перебувала, якщо не в центрі 

європейських історичних подій,  то під їх постійним безпосереднім впливом ще під час 



Київської Русі. Аналіз транспортно-географічнорго положення дає підстави для висновки про 

стратегічно важливе геопросторове положення території України в регіоні, оскільки вона має 

потенційно високий рівень транзитності в центральній частині Євразії.

1. Найважливіша геополітична вісь Євразії пролягає по лінії Росія – Чорне море – Туреччина; 

саме через ці території проходить між Європою і Азією. Для України – це кордон по Азовському 

та Чорному морях та Керченській протоці.

2. Інша важлива геополітична вісь проходить по лінії Польща – Україна – Туреччина. Це так 

звана Балто-Понтійська вісь, яку неодмінно має перетинати левова частка транспортних 

коридорів, що зв’язую Північну та Центральну Азію і Західну Європу.

Найвужче місце між узбережжями Чорного та Балтійського морів – пряма між гирлами Неману 

та Дунаю. Ця меридіональна геополітична вісь була історичним напрямом "із варягу у греки", 

який шов до Чорного моря Дніпром, а вище Києва мав виходи на Віслу, Неман, Дуагаву або 

Волхов. Комунікації цим шляхом свого часу відіграли надзвичайну важливу роль у становленні 

культури та господарства України – Русі.

3. Основні вектори сучасних геопросторових зв’язків України мають гексагональний рисунок. 

Найважливіші напрями: а) Польща – країни ЄС Середньої Європи; б) Білорусь – країни Балтії; 

в) Росія – країни Центральної Азії та Далекого Сходу; г) Грузія – інші країни Центральної Азії та 

Закавказзя; д) Туреччина – країни східного Середземномор'я; е) балканські країни.



4. Україна має один із найвищих у Євразії показників центральності – якщо взяти всю множину 

країн регіону, то тільки Росія та Китаймають більше сусідів. За кількістю сусідів 1 порядку (якщо 

враховувати сусідство з Туреччиною, Грузією та Болгарією через Чорне море) вона в одному 

ряду з ФРН, Туреччиною та Саудівською Аравією. Особливо цінні та бажані для держави 

добросусідські відносини з Польщею (вихід до ЄС), Росією (шляхи в Азію, важливі ринки 

сировини та збуту) та Туреччиною (вихід через Босфор і Дарданелли у Світовий океан).

Географічне положення:

Україна — східноєвропейська країна, що межує з сімома іншими країнами: на півночі — 

з Білоруссю (1111 км), на сході — з Російською Федерацією (спільний кордон — 1944 км), на 

південному заході — з Молдовою (1202 км) і Румунією (601 км), на заході — з Польщею (535 

км), Угорщиною (128 км) і Словаччиною (97 км). Загальна довжина державного кордону — 5618

км[3]. Україна на півдні омивається водами Чорного, на південному сході — Азовського 

морівАтлантичного океану]. Загальна довжина морського узбережжя 2782 км.

Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права(UNCLOS) 1982 року, 

протяжність територіальних вод країни встановлено в 12 морських миль (22,2 км). Виключна 

економічна зона встановлена на відстань 200 морських миль (370,4 км) від 

узбережжя. Континентальний шельф — до глибин 200 м, або технічної можливості освоєння .

 Крайні точки України.

Україна лежить між 52°22 46  і 44°23'11′ ′′ ′′ паралелями північної широти, 22°08'13" і 

40°13'40" меридіанами східної довготи.

c. Грем'яч

мис Сарич

c. Соломоново

c. Рання Зоря



Крайні географічні точки:

крайня північна точка — урочище Петрівське села Грем'яч Новгород-Сіверського 

району Чернігівської області, на державному кордоні з Російською Федерацією (Брянська 

область) 52°22 46″′  пн. ш. 33°11 28″′  сх. д.;крайня південна точка — на мисі Сарич, 

у Форосі на Кримському півострові44°23 11″′  пн. ш. 33°46 38″′  сх. д.;крайня західна точка — 

поблизу села Соломоново біля міста Чоп у Закарпатській області, на кордоні 

зі Словаччиною48°25 06″′  пн. ш.22°08 13″′  сх. д.;крайня східна точка — на околиці с. Рання 

Зоря Міловського районуЛуганської області, на кордоні з 

Росією 49°15 38″′  пн. ш. 40°13 40″′  сх. д..географічний центр України знаходиться на північній 

околиці села Мар'янівкаЧеркаської області49°01 39″′  пн. ш.31°28 58″′  сх. д..



Домашнє завдання :

Прочитати § 28

-розрізняти фізико-економіко та політико-географічне положення держави;

– визначати складники державної території;

– характеризувати географічне положення України; називати крайні точки України;

– показувати на карті суходільні та морські кордони;

– визначати за допомогою карти протяжність території України в градусах і кілометрах;

– оцінювати політико-географічне положення держави та геополітичні події в Європі та світі.


