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удк 911.3

Богадьорова Л.М.

особл и воGтi територiал ьнот органьацiт особистих
господарств наGелення на прикладi Херсонськот ЬолаGтa

посmановка проблемu,тlас)лтасЕому етапi незшrерещlип{ е той фшст, що за
РОКИ аГРаРНИХ ТРfiIСфОРМаrii В YrФalHi була зфiксовшi цiла низка i*.***"*
теlцеrrцiй у землекорисryваrпi та сiуьсько.о"йдчр"rкому вцробшацтвi краiцизагаIом, ,Що такrх тендепrliй можца вlдrе,огg: зЕюкёЕЕrI продукпrвностi
росJшIIництвц рiзке скороченIuI поголiв'я тварин, зzгостреЕЕя екологi.цrоТ оитуацiiв сферi 3емлекористуванIuI тсщо. Проте rrроведевi економiстами-аграрниками
доолiдження щодо порiвrrяльноi оцiнки rrрфrо"uностi особи"r"* 

"о.подарствнаселеýшI свiдчать, Чо цt господарства9 маючи порiвняно iз сiльгосппiдrр".ra"-
вами мiзернi ruасIrrrаби за земеJъgБю ,rлощею та йькiспо утримувашж тварин iвиконуючи майже Bci сiльськогосподарськi роботи BpyIEIy (винятrсами е oKpeMiвидI робiт, нйчастiцrе * це оранка дiлянок), до.оч*о вищих показникiв
уро>tийяостi сitьськогосподарськLD( KyJБTyp i продуктивноотi тварин.

звичайно, зазначенi негативнi тенденцii щодо розвиrку сiльськогоспо-
дарського виробництва характерпi як дJц господарств_ суспiлiного, так i длягосподарств приватЕого сектору, зоцрема оообистих господарств. Проте
встаIIовлено, Що основЕим фаrстором знижеЕнrI продуктивtrостi рослинниrцва в
гOсподарствах населення за роки аграрнЕх трансформаlдiй був структурний,
ЗОКРеIчIа, погiршення (з позицй продуктlдвностi) ф-ушури посiвiв'Ъ" opn"*
землях,. а також багаторiчних плодово-ягiдlих на"ад*ецi, ЗЕижецЕя питомо1
продуктиВностi росЛинництва в цих господqрствах у резуJIьтатi погiрlrтення
сцуктури землекористраншI з}мовлене Еа 75Уо, а оадi""* урожЬностiсiльськогосподарських культур - на 25о/о, Слц зазнаrшти, що в госпсдарстваJ(
ЕаселеннЯ зЕижувадасЯ врожайнiстЬ JIише сiлъськогосподарськ}lх культур,
вирощуваIIих на орfiих земJUIх. Продуктивнiсть багаторiчпих плодово-ягiднй
насаджень, навп€ки, зростаJIа.

у сiльськогосподарських пiдrриепдствах основIIою прIlцIпою падiння
шродуктив]{jстi рослинництва було зниженшI врожайностi оiльськогосподарських
культур. Цим фактором зумовлено плайже двi третиЕи знижеЕня питомоi
продуктивностi рослиfiництвц а структуршим факiором дещо бiльше ошiеi
третинлl.

Резульmаmа dослiОuсення, В ocTmtнi десягилiття, вю(одfitlи iз розуrrлiтпrябагатоrранноi та всезростаючоi ролi сi.тьсыоас терrгорй у соцiа.тьно-ооЙ*iооrу
розв}rгIv регiонiв, ш!Фоким колом , на}ковцЬ i ЪпецiаlriЬтiв-тrракrrакiв, органаI\.lи
державного утrравлiння та плiсцевою саil{оврядуваЕнJI, рЫuшrt "ро*й"r*"поргаtliзшдiяrлr й установаtлша ттрладilис:вся все бьfu уваги питашuIм вивчешilI та
шасифчсаllii акгуаJБпих гrрблем багаюфуrrшriоЕtлJьного рзвитку сЬсъкID(
терrmрй i розробки коЕiФетrrш( мехаlriзмiв ix рЪзв'язання. ' - -------J

Бiльшiсть HayKoBTI.i' пiдтримують ДF"rКу про Т9, що удоскснаJIеЕнятериторiаrrьноi органiзацii виробпицтва у- бiльшостi *"пrдС*-.пр"*оr*.
оДнСчасЕо IIа Рацiона:liзацiю та пiдвищення ефективностi використанr"'"Ьrо.о
црцродIо,рес}aрс$ого потенцiагry gрц. Це здiйстuоетьоя завдп<лr терrгорiаьному
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розподiлу пparli, споцiалiзащii виробнrщтва" рщiонашцоN{у використанню цриродIих
умов Ta_pecypciB, удоскоfiалеfiню виробничо-територiа.тtьних зв'язкiв та iH.

одпак варто пiдкреслити, Щ0 територiагьна органiзацiя та заход{ для fi
удосконаленшI зводятъся не тiльки до прирOдокористуваIrня. Територiальна
органiзацiя включае багато пит€шь економiчноrо, ,aооrrогiчного, соцiа.rrьного,
органiзацiйного характеру, безпосередкьо Ее пов'язанLIх зi споживаIIн,Iм
природцих pecypciB i використаяшIIl{ природних умов,

Рацiональша територiальна оргаrriзацiя огН поряд iз доцi.тьним
використrlшшМ природнкХ умоВ та pecypciB сtтрямоваЕа IIа удосконаJIеннясуспiльноi органiзацiт та управлiння розвитком таких форм ,оьподчрrовання,
покращоfiпя економiки й технологii виробництва та пройисловоТ переробки
продукцii огн.

Необхiдно наголосити, що виявпеЕшI особливостей територiальчоi
органiзацii ОГН переДбачае проводенIUI вiдlовiдrого зонуван"",.р""орii.^регiону
та типiзацii огН за особливостлrли спецiалiзшrii та характерниI\4и р*"*,використllншI територii. Т*9 зоЕуваIIЕ;I, Еа наrп погляд у методиIшOму
вiдношеннi е досить специфiwпr,r зваrк.lютIи IIа незЕаIIЕу площу бiльшостi
регiонiв УкршЪи та особлмвостi статтtспл.пrоi бази дослiдження. iluuодч*о уякостi il{етодиllного досвiду тaжого зонування MaTepiaml роботи, виконалоi Hai'rи
uо Херсонському регiону. В межа:с дослiджуваrтоi-територii вироб.тrяеться знаЕа
частка сiльськогосподарськоi проДУкцii Украihи _ це шlасичний аграрЕо-
itlдуотрiальний регiон lЕаrЪи, KpiM того значца частка земелъ (Оtльше dЗИ1
знФ(одIfrься у особистому господарювапнi, а з окремrrrrи видаjйи продукцii
(наприклаД, тваринЕицькоi) оГН е провiдrим, 

"ироЪ"** y'афup"it сферi
регiону. ,i.

Аналiзую.rи територiа.rьну органiзащiю, спецiалiзацiю i природокористуванюt
ОГН В МеЖаJ( ХеРсонщини акцентуемо, що рiзноманiття Ъ.iiо*ъ Ъбластi за
шриродIо-екологiчними факторал,rи, ландпафтЕою структурою, соцiально-
економiчними факторалtи (спецiалiзшliя сiльJькогосподарського виробництва"
piBeHb 

_ урбаrriзацil, розвиток irrфраструкryри тощо) зу*Ьвrоое лифЬренчiачirо
режимiв природокористуваяfiя в бгн-i пфебуе прЬrщоо*о рiзних пiдцодiв уfit}прямках сiльоькогосподарського виробниIцва, йоiо спецiапiзацiТ, територiалi-
ттiй ппrаuiоqтti'i.д.lд чrд gдrrJr.J+дrl

На ocHoBi ДОСЛiдЖенпя суспiльно-географiчних та природIо_екологiчних
чинникiв ро3витку огн Херсонськоi областi, ана-тriзу гфзевоi структури,
спечифiкИ ЗеIvrЛеКОРИетуваfiýrl, flаi\{И було проведене пrпологi,пra ,o"yuu**
територii xepcoHcbkoi областi за особдивостями розвитку та функцiонуванЕя
особистих господарств фис. 1).

,ЩОСЛiДЖеНЕrl ТериТорiатlьпоТ органiзацii ОГН ва piBHi влцiлених зон i типiв
дозвоJUIе вiдзначити ocHoBHi особливостi розвитку, спецiатriзацii та специфiки
природOкористуваяIiя особистих господарств в ix межах (табп. 1),

Разопл з тим необхiдно .акцеЕтуватИ, Що пiд час зоýування вФкливо
враховувати i показувати особливостi соцiщько-екокомiчних та шриродiо-
екологiчних умов Tiei територii, в межах якоi функцiоrтують 

-особистi

господарства того чи iншого типу.
Тиц I: Примiськltй. До цього Tllпy вiдносяться MicTa Херсон та Нова

каховка. I-{ей тип за спецiа.гriзацiсю та iнтенсивпiстю розвитку вiдрiзняеться перш
за всо надзвичайно високою територiальною локшriзацiею овочевих культур та

184



Наук. зап, Вiнницького держ. пёд. ун-ry. Сер. Геоrрафiя. - 200s. - Вип. 17,

Тппи особиетих господ8рств
насеJIеппя

IПримiськпil IIНапiвпсриферif,пиf,

ffi - пйтш 1.1 iI]ТtlТlТll- пiдтип2.1
ffi - пiдпrп 1.2 ffi-лiдттдZ.Z
ШПериферiftншй Ж,пiдпп2.3
ffiЖ -пiдтип3,t

шf -пiдтипз.2

л''\ -межiмпiв

Рпс. 1. Типологiчне зоIIуваЕня xepeoнcbкoi областi за особлшвостями
. фУнкцiонувапня i територiальЕо.f органiзацii ОГII

картоппi (коефiцiенти локалfuацii сктrадають вiдповiдно 6,54 rа I,79),Щля типу ехарактерЕою середшI дJuI областi частка земель, зайЕятих пiд особистi
господарсТва IIac,eпeHIuI (коефiцiекг локапiзацii 0,95). Притаманним е ЕезЕачний
рOзвиток твариЕництва, KbKicTb гоЕiв скота на 1 JIюдrýу иричi менша за
середЕьо обласний пока3ник. В той же час у ckoтapcTвi спостерiгаеться найвища в
Херсоттському регiонi частка KopiB, яка скJIqдае 84уо вц Йсельностi веJIикоi
рогатоi худоби ОГН цього типу. Пришлнами форrчryвавпя тrжоi спецiаtriзацii е,
головним чиЕом, орiентацiя на мiського споживача.

Для типу характерfiою с висока iHTeHcиBHicTb rтрцродокористувапЕя iзкачкий рiвекъ трансформацii аIролащ[шафтiв, що поясIiюеться такими
фактораlrли: дltя регiонiв, що входять до цьою тиrry, притап,rаЕ}Iа висока густота
HaCeлeEHlt (до 40С) чол. lla кl,д2 сiпт-,с-..кrту л-rеr-птrяттттiр\. ц^-ыy4
споцiалiзацiя (овочiвництво i картоплярство) вiдliзнясться високим piBHeM
мепiоративЕого втручаЕIIя людини пiд чаi сiлъсь*оiо"оодчрського виробництва;
звa)каючи на високу густоту населеши, особJпIвостi кон'юнкryри ринку i зрутне
географiчНе положеннЯ вiдноснО центрiВ споживчогО пошиту, дJUI типу
характерною е висока цiна земеjьнID( дiляшок, що посилюе iнтенсивнiстъ
використаfiшI землi, що вже зЕаходиться у особистому господарювапнi.

Пidmuп /./.Що_склаД} пiдтrrrry входять Комсомол"."йЙ й;;пn Херсона
та м. Нова Каховка. Щi територii вiдрiзтrяються такими особливостями: меЕшою
часткоЮ 

_ОТН_" cTpyкTypi сiльськогосподарського землекористувilншI (коефiцiент
локапiзацii 0,85); високиМ (найвиIций в Херсоrrс"*о"у'р*.Й"i"о**""*l
коефiцiеuтом локалiзащii пцасивiв вирощр{lЕнll картоплi - Z,iZ;'*ru**"i*o."o
се_реднього по типу (але все ж таки дуже високим) покtlзЕиком концентрацii
овочевих культ}? 4,75; прит€lI\{анЕим е пйнижчий в областi пок€tзник
ЛОКаЛiЗаЦii баТТТТаННИХ КУЛЬТУР * 0,03; частка KopiB вiдносно загальноi KirbKocTi
великоi рогатоi худоби бiлъша за середнiй до" ,"rу пой*ru i .*ойчu ввй.
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Спецiалiзацiя сiльськOгосподарськоrо виробrrицтва в *u*lluo"u"'
типологiчцих одиниць

Itr
Ёl .Е

llч

Адмiнiстративно-
терrгорiальнi одиницi

!н

Еря
Egý
8Ёq
ý,а Е
,ri( RЁLq

о

коефiцiенти
територiальноi

. покалiзацii
сшьськопосIIодарськшх

KyJIьTvD

кiлькiсть голь
худоби на 1 людиrrу

д
а"о
ý(

ýХ
ii m'
Е,ооч
ч

0,88

фо
ý,
с)

ЁsgE
ц

Ё,Е
бЕ

хд
п0

ф
а.оv

Ф

ý
(J

хд.z

I

1.1
Комсомольський**
и. Нова Каховка 0,85 0,39 2,92 4,75 0,03 0,16 0,14 0,05 0,06

, л lДнiпровський**I.Ztll^
|Суворовський**

1,04 0,t2 0,67 8,з4 0,59 0,15 a,l2

0,1з

0,0б

0.06

0,04

0,05

0,80
-]епелне пrr тйlтv 0.95 а,25 1-79 6.54 0,3l 0.15

п

2,1 скадовоький
t}оруrмнський

0,8/

1,84 0,58 1,2l 2,13 3,04 0,iз 0,09 0,10 0,06 0,72

2.2 1,15 0,88 1,2l 1,з2 l,з7 0,27 0,18 0,28 0,12 0,67

0,64
2.3

ьшIозерський

генiчеський
Калапчацький

0,71 0,97 1,84 t,27 0,11 0,40 0,22 0,16 0,21

-ýр9дне по типУ 1"23 0,8I 1.42 |.57 1,51 0.26 0.16 0,18 0.1з 0,68

ш

з.1,
Бериславськ:tй
ГорностаiЪський
чаrrлинський

0,91 1.11 1,0l 0,65 l 0,44 0,28 0,1б 0;11 0,12 0,58

0,59
з,2 0,92 1,21 0,75 0,4з 0,12 0,52 0,30 0,44 0,13

/9р{'л] tt :rr() тиfry 0.92 1.18 0,8з 
| J,49 | 0,22 0,45 0,25l з4 13l 59

* РозрахованО за данимИ Херсоlrського обласвого управлiнтlя сiльськогогосподарства та Херсонського обласного уrrравлiшя "**arй,

пidmuп ],2 До 'роrо пiдтипу вiдносяться .щпiпровський та СуворовськiйрЙоци м, Херсона. особливостi 
- 
пiдu.rпу ""rfrЬr"." такими аспектами:IIадзви}Iайно висока моЕоспецiалriзацiя 

_на вирощуваннi овочевих культур(коефiцiент територiмьноi локалiзацii 
Ч,1+); ф"*-Ъ"щим за середнiй piBeHb

розвитком ОГН (коефiцiент локалiзащii 1,8,Dj ф*r.р"им е достатньо високийpiBeHb локалiзацii (0,59) бацгганнИх культур, що майжJ в 2 разпвище за середЕьотиповиЙ покtвцик, або В 20 разiВ вище, *й по**ник пО пiдгrаrrУ 1.1; частка KopiBвiдrrосшо загагьноi кiлькостi великоi рогатот худоби меЕша за середяiй ддя типупоказник i екладас 80%. 
УvРvsЛДrt' Д

тип II: Напiвпериферiйний. Проведена кластеризацiя дозволила поедЕати вцей тип TaKi адмiнiстративнi рйо* XepcoвciKoT областi: Бiлозерський,

18б



l. Генiчеський, Голопристансъкий, Кагrанчаrрrсй, НововороIIцовсъкий, Новотроiць-кий, Скадовський, Щюрупинсъкий.
особливiстю розвитку i фуптсцiонуванпя оГН в межах цього тиID/ е, впершу чергу, дуже висока частка земеJIь, скоЕIIеЕцров.IIIID( в оГН (на23Yобiльшаза серýдньо облаоний показшк). Прштап,rаrлпо,о .'.о.цiчлtзацьЪi""р"*у"**i

картоплi, овочевих куJБтур та баrцтанних куJБт}|р.
,BiдrocHo першого типу в цьому тишi-спостерiгаються певнi змiни урозвитку тваришlицтва, Так, зростае майже вдвiчi шоголiв'я веrлrкоi рогатоiхУДоби у розрахуЕку_rrа 1 лподиф. г*о" . ,r*,-ЙосЕа частка KopiB у поголiв'iВРХ змеНшуетьсЯ з 84YО до бвй в оередпьОму rrО типу, що пов'язано, Еа EaJIIyдумку, зi зменшешим попиту Еа мо_лочну продукцiю внаслiдок вiддаленостi вйурбанiзоваллих регiопiв областi.. HaToMicTi ;;; " 2,6 ра.зи збi"гьшуетьсяКОirЦеНТРаЦiЯ ПОГОЛiВ'Я МаЛОi РОГаТОТ *чо9, (*";Ф;i;"" лока-тriзацii зростае з 0,05ло 0,13). KpiM того' втричi.роЪ"uU rrойi"'".;;й;йзрахуЕкУ rTa 1 людиЕУ, ЩоЕоясЕюетъOя зростанпдr майже в 3,3 рази (з 0,25 до 6,Bt1 коебiцiента локалiзацiiзернових KyJtbTyp,

.Щля регiону в цiлому характерною особ.тлtвiстrо природокористуванЕrI €наявнiстъ зfiачних 
уасиliв зрошуваних земель, що зЕачною мiрою вплиЕуло наформуванlи спецiа-гriзацii роЁ*чй*lruа. Рщом з тим пiдкреслимо, що зрошенfiя,па Еашу Дуlчfку, посIдtило неrативвi гiдроrеологiчнi процеси, що вiдбува:отъ ся нацих територiях, Зокрема, у бiльшостi зазначеших регiооi* n"p.*u*Ha частка зеIиеJь(в тому числi i земель оГщ с пiдтоrшеЕими (табл. 2). В той же час, посилеЕнlI

Наук. зап. Вiнницького держ. пед. ун-ry. Сер. Географiя. - 2008. * Вип. 17.

Таблиця 2.площi пiдтоплення по адмiнiстратшвншх районах напьперпферiйного типу

Бiлозерськld
генiчеський
Калапчат{ький

* Складено за матерiапами *КомплексЕоi 
еколого-геологiчноi| оцiнм терrrорiiXepcoHcbKoi областi'; - Одеса: Пр""орпоrор"i*" о.р**пе регiональне геологiчнепйприемство, 2003.

негативýIЖ гiдрогеологiчяlо< пРоЦесiв призводить, як правило, до скорочеЕfiярiltлi У cTpyKTypi сiпьськогоrrодчр*** y"i*,lo"'.o|*; збiльшенкю KopMoBoiбази скотарства i зь{еЕшуе анlропогенЕе HaBaETФKeHHlI на землi регiону.Внаслiдок рiзноманiтгя регiопiв, ,ц" 

';й;"" 
o*n ти,,, за природIо-екологiчниlли фактораlли, лаЕдшафпrою структурою, соцiалъно-економiчними

факторапrи (спецiалiзiцiя сiльсько.йодчрського виробництва, piBeHb урбаяiзацi1,розвиток iнфраструкryри тощо), особйостпли 
"!"рооо*ористуваЕIUI, в йогомежах доцiльно видiляти 3 пiдтипи.

Частм зропrуваlпок земаlь вlд Часжа пiдтошlенюr зйЫ;Й

Гологrристанськпй
Нововоропцовський 55,1

25,8
91,1

5,5
21,2
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ПidmuП 2.L Ща акладУ пiдтипУ входятЬ cyмiжHi райони, розтатгrованi Еа
пiвденному заходi областi, * Скадовський та IJдорупипський. .Щля цих територiй
притаманНою е надЗвичайно 8исока частка земель, скоЕцеЕтрованих в оГН, *
майже'вдвiчi бiльша за середньо обласший показник (коефiшiецт концектраuii
гтrпяпяд I R/.\ l')пп6-rr-ллт-,, л-о,,iл-:лл*:Т __л Ап т __- --_ -|чfчrвлф9 Lrv lJ. ччччJдfдDччlzrYr wllvцI(UrrJcrцIl рчUJrлarflицlЕi1 \-rl гr цьс}l,о lIrдтиIIу е]
дуже низька коЕцентрацiя зерIIових культур (найrтижruай показник пiсля типу I);
висока (порiвняно з областю) частка земель пiд овочевими, баштанними
купьтура}{и та картоплею, зумов.lrеЕа IIезначýими обсягаrrли вирощрапЕя
зернових культур; найвища у Херсошському регiонi частка земель,
сконцеЕтрована rriд баштанвим кульцралли (коефiцiент коЕцеЕтршIii складае
3,04). Висока коЕIцентрацiя rrраrlемiстких кулътур у пiдтигri, слабкий розвиток
кормовоТ бази зумови.{и незначкий piBeнb розвитку твариfiIIицтва, перш за все
скOтарства. Вiдносrrа кiлькiсть скота HaBiTb ни}кча за примiський тип i складае
0,13, в той час як середЕе по тиrrу 0,26. Разом з тим, частка KopiB в cTpyкTypi врх
бiльша за середне по типу i складае0,72.

зважаюT и на зазначенi особшtвостi цей пiдтип, гIевIIою мiрою можfiа
вважати перехiдниtчl мiж типом I i типом II. Вважасмо, що цьOму сприrIе тако}к
географiчне положення i зна.пrа урбапiзованiсть райовiв пiдтипу.

ПidmuП 2.2, ,ЩО цього пiдтипу вiдносяться Голоприетаяоький, Ново-
воронriовський, Новотроiцький адмiнiстративнi райони. особливостi пiдтипу
визначаються такими аспектами Фrнкuiошування огн: висока частка земель}
0концеЕтрована в ОГН, на L5% бiпьша, нiж в середяьому шо областi;
спецiалiзацiя роолинЕицтва майже тотожна з пцтипо* Ъ.1, але збiльшуеться
trАс'г.||q 2апuлDтrч i о*,оrr,-.,л : г-iФ!iilа jwyгrij.Iri1^. i JftlgtaiiiJUi'buЯ *iaui'Ka оВочеВих i Оаiтrт,аIiних культур, що
3умовленО кон'юЕктУрою риЕку i змiнаrилr географiчlrого положеIIня вiдносно
ринкiв збуry;вiдноскo попереднього rriдтипу спостерiгаеться збiльшення вдвiчi
погопiв'я худоби, а свиней -- на 280% (другий показник серед видiлених TaKcoHiB),
ЩО ПОЯСНЮеТЬСЯ ЗбiЛЬШrеНням частки зOрнових культур як осIловних KopMiB;
наявне скоl1оЕtёЕттrq ття iO/л rппiр D oм\rv*rni ErDY__-_ _-_-r \rJ Pr Uд /\, ц4U, па лсuл ltUIJDrJц, 5JVМUБJI€НЁ
зменшенням частки мiсъкого населеЕшI в зазначених регiонах та вiддаrrенiстю вiд
MicT як основних центрiв збуту молочrrоi продlкцii.

Пidmuп 2.3, Що скJIаду пiдтипу були вiднесенi Бiлозерський, Генiчееький,
Каланчацький адlдiнiстративтti райони. Споцифiчною рисою ЦЬФГu rriлrипу е
менша на 40Уо за середнЬо типовий Еоказник частка з9мель, сконцентрованик в
огн. В тоЙ же час, значнО зростаютЬ вiдносно середньотиповиN коефiцiенти
локалiзацii. зерновtтlс культуР (показниК по пiдтиПу складае 0,97). Разом з тим,
основнимИ гагузямИ спецiалiзацii зЁлJIишаються овочiвництво (коефiчiекг
локалiзацii 1,27) i картоплярство (1,84), баlrrтанництво мае значно мешrги-й
розвиток,

основними рисами розвитку твариfiЕицтва е висока .птсельнiсть поголЬ'я
веlпакоi та ммоi рогатоТ худоби, прIтчомУ ocTaIIE I мае найвищлгй в областi
показЕик KiпbKocTi голiв па 1 пюдииу (0,21 голiв/l шЮД). I_{e пов'язано перш за все
з тим, що зшначена гаJ{узь с традицiЙЕою гаIуззю тваринництва у приморськж
районах. ЗазначимО також, що частка KopiB, незважаючи Еа зЕацшй розвиток
скотарства, е найменшою в II типi.

'I---* ттт. гтл-_-_а_ _:- ч fiIиIl ltl. rlýри(pсрlИнии. rrроВедена кластеризацш дозволила поеднати в цейтип Бериславсъкий, Великолепетиоький, Великоолексаншэiвський, Вер>шь
рогачицький. Високопiльський, ГорностаiЪський, Iванiвський, KaxoBobId.
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Нижньосiрого3ький та Чаriлинський адмiнiстративнi рйони ХерсонськоТ областi,
розподiливши ix на 2 пiдтипи.

[ля типу характерним е ýижча gа 8yо за середýьообласну частка земеJБ,зосереджених в___оГН, Серед основtIих яапряллсiв спецiалiзацiТ ро*пr*ицтва,ilрита,NiанЕих оГН обlтастi, в цьому типi про.шляеться як товарЕий лише зерновийЕаIIрямок рослиtiЕицтва,
одними з можливих lIричин сформованоi спецiалirацrт рослиЕIIицтвt' с:незначна ryстота Еаселенш{ в регiонiо що змеIIшуе вартiстъ a.r*о" i ry*o"oo.

рептабельнiсть зернового наIIрямку господарства; вiдсугнiстъ дсстатЕъоi кiлькостiтрудових pecypciBo яка ускладIюе розвиток працейсткюс галryзей рослиЕЕицтва; вцiлому шrенший розвиток зрошуваЕII;I по р""iо"апп шу, що обмеrrсав можливостiвирощувапfiя овочевих, баrптанншr куJIьqFр та картошлi.
ВiДЗНаШ,trrЛО, ЩО ДЛЯ Тиtrу характерною е ншiвища Ki.TbKicTb голiв свiйськихтварин (практи,шrо Bci показ"ио" в 2 рази бiшш;, 

"i* у попереднiх Tlпrax). Разом зтим, найни*о*_9_]1"тка KopiB в cTpyKTypi врх * sýи. ц; ;r.;;ся такими
:iт_:1':уи для ОГН Херсонськоi обlrастiв цiлому тенденцiлrи: з вiддаленням вiдмlсЬких ШоселеЕЬ i, особливо, вiл обласного цеЕтру збiлъшуеть." *й"*i"r" голiвскота на 1 членu 9тЧ з 0,15 в прlалiсь*оrу ,"oi оо O,+S у периферiйному; вiдЦеНТРУ ЛО ПеРИфеРii ВiДбУВаеТЬСЯ СКОрочеIIня частки KopiB ;"'руr.Й Брх. в+иДО 59YО; НаДЗВИЧаЙНО ЗбiЛЬШУеТЬСЯ * майже в б разiв - KiлbKicTb свиней ша 1Jподину з 0,06 (в примiському типi) ло 0,34 (у перифЪрiйному типi),

Спешифiчнi риси природокористуваIIшI цього типу поJшгають у декiлькохаспектах, По-пертттg; ДЛя територiй, в меж€ж яких функцiонують огн,)йрактерний ду-же виоокий piBeнb сi]rьськогО."одu|.r*ого освоеЕня (вiД 79,2Yо ДО96,4%)" По-друге' надзвичаЙно високОю е розоРtlнiстЬ територii * до 90,0% (унижньосiрогозькому районi). Така ситуаrдiя-пйводить до загосlреrrня проблемдоградацii црунтiв, що мае мiсце i в межах ог:Ё L "* 
,rp*roq 

-"."*"*"о
позначаеться на продуктивностi сiльськогосIIодарських угЬ особистлжгосподаротв.

особливостi просторовоi диференцiацii та розвижу особистих гос,,одарствадrliнiстративно-територiа-iьних одщшъ областi дозволиJIи видi.тплти в межах IIlтпrry 2 пiдтиги.
r-TJ_)*"..=.== 9 1 тт_lllurflufl J,l, л(J цъОГо пЦтипУ Вiлнесеrrо БериславсьлФtй, l'орностаiЪський таЧаплинський адмiнiстративвi рuИо*". Хар-актернпми рисаI\{и рOзвиткурослинництва В огн цього пцтипу е такi:нашнiстъ лво* 

"urrры*iв-спецiалiзацiiрослинництва * IIа зернових культурах та вирощуваннi картЬплi; бiльш висока,нiж В цiломУ по типу, концеrrграцiя овочевюr^куйтур - при загаJьному по типуpiBнi концевтрачii 0,49 для пiдтипу ПРИТаIчIаЕIIий показпик 0,65; вдвiчi бiлъшакоЕцеЕтрiltriя баштанних культур - 0,44запri стъ 0,22 в середIьому п0 тишу.
особливiотю розвитку тваршIництва пiдтлшу е Дуже низькi (порiвняно з

тчgом Ъ цiлому) показники розвитку окремих гаrryзей тваринпицlва, а саме: Еа40% менша вiдносна чисельнiстu ВРХ взаlцi ,u йjй'rокрема - в цiлому шя IIIтиIry сереДЕьозвu,кена чиоельпiсть голiв ВРХ на l rпод,rнуЪ*uдu. 0,45, ; в цьомуПЙТИПi - 0,28, ТаКа Ж ПРОПОРuiя спостерiгаеться i 
"'b..o"rrocTi KopiB _ 0,25 та0,16 ВiДПОВiДНО. ВТРИЧi НИЖЧа вiдносна nirr"nicr" свиней, нiж по *оу *o,t1 голiвна i члеца оГi{ в пiдтипi та 0,34 по типу вiдповiдно.

PiBeHb розвитку iнштих 
"аrrузей 

твариЕництва с практично тотожним зсередfiьотиповим.
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Пidmuп 3.2, В складi пiдтиrrу видiлено Великолепетиський, Велико-
олексаrцрiвський, Верхньорога,лттlькlй. Високошiцъ съruй,Iва:rЬський, Кшбовсьюй,
Нижньосiрогозький адмiнiстративнi райони XepcoHcbKoi областi.

В цiлому * це найменш "мiський'о та нйбiльш периферiйний пiдтип, BiH е
ыrайже аштиподом пiдтипу 1.2, ВiлрiзЕяеться моноспецiалiзацiею на вирошцвавrri
зерIrових куJIътур, коефiцiент локалiзацii зернових скJIадае 1,2l * *аrалом, це
НаЙбiЛЬШИЙ ПОКа3IIИК ШО областi. Iншi коефiuiенти локалiзацiТ сiльсько-
господарських культ}р меншi, нiж по III типу i е одними з найменших в областi.
Коефiцiент локалiзацii картошrri сюIадае 0,75 * Ее врФ(овуючи трохи нижчий
показЕик дужs маJIOго за шлOщею пiдтипу 1.2 (0;67), це нйнижчий показник в
областi. Лока.пiзаЦiя овочевИх культуР _ 0,43, - це мiнiМальний показник серед
пiдтипiв. Також дуже низъка концентрацiя баштанrйх культур * 0,12.

HaToMicTb вiдзначимо, Що ocHoBHi покЕlзЕики тваринництва не тiльки
найбiльшri в тицi, але i е найбiльшr.пли в Херсонському рЪгiонi в цiлому. Так,
ВiДНОСНа ЧИСеЛЬНiСтъ ВРХ (0,52 гопiв скота на 1 Imeнa ОГф вдвiчi бiльша, нiж в
типi II, i в 3,5 рази бiлъша, нiж у I типi. KopiB майже вдвiчi бiлвше за II тигr тав2,З
рази * за I тиrr, Ще бiльш вражаюча рiзнrця спостерiгаеться у вiдноснiл-r
!п.Iсельностi свиней * вiдносний шокrlзЕик ltоголiв'я 2,5 разп бiльше, нiяс у II типi
та в 7,5 рази * нiж в I типi. Як i в пiдтипi 3.1 .спостерiгаеться низька вiдносна
чисельнiсть KopiB в cтpyкTypi ВРХ - 59%.

Вuсновка. Проведена типiзацiя i подальше зонуванця територii
ХеРООНСЬКОi ОбЛаСтi за особrшвOстями територiальноi органi.uцii ,.rr"цiалiзацiт та
функцiонува:тня Огн дозвоJIили створити моделi ,rросiорових змiн спецiалiзацif
рос;пrнництва i тваринництва огн, Вiдзначимо, що просторовi змiни як в
рослинництвi, так i в тваринrrицтвiо вiдбувыоться Ъu дъо*а р[овними'tрендовими" вiсями, якi простяfitються вiд Цеrrтру ло ,r*p"6epi1 за такими
напрямками: "довгаО'вiсь * вiд центрУ на пiвнiчний схiд, "KopoiKa; - вiд центру на
пiвдень,

_ .1. Адrrliнiстративно-територiальний устрiй областi та члtсельнiсть наqвнФг0 EaceлeHIUI.

9Т:.rТУР 19iРНИК.,* Xepcorr: Херсонське-обласне управлiнrrя статистики, 200l. _ 5з с,

J Б_ойко М.Ф., Чорний С-Г. Еrtологiя Херсонщишл: Навч. посiбнrж. - Херсон: Т9рра, 2001. - 156 с.3. Природа XepcoHcbKoi областi: Фiзико-геоглпабiчgий нарис / Вiд. ред. й.Ь. B"r*.. - К.:
ФiТОСОфОЦеrrТР, 1998. - 120 с. 4. Програма розвитку земельноi реформи 

" 
х"р.оп."*iй областi на

2002,2005 рр, - Держкомзем Украiни: Хфсонське обласве у"рЪ"пiно ,""*o"n* ресурсЬ. -Херсон, 2002. 5. Реформуваrтня земеjБнЕк вiдпооин в Хеiсонськй областi: IнфЪрмаФйrно-
аналiтичнi матерiали. * Херсон: Херсонське обл. управлir*rя земеlьнiоr pecypciB, zбо'з. - 58 с.
6, Кушнiр Л.А. Розвrтгок оообисптх гOсподарств населення Е умовах перехiдноi економiки:
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It presented thp teпitorial organization of individual flirms of population (IFP) on the local level.
Ассогdiпg to the Tesearches of the social-geogTaphical and nature-ecoiogical factoTs of the development
of IFP iп Kherson rеgiоп, analysis of Ъrапсh ýtuсtuге, spcifity of lапd-йпчrе, it is made the tуроIЪgiсаl
Toing of the territory of Кhеrsоп rеgiоп vrhiсh is based orthe peculiaritios of the developmeniand
functioning of indiйdual farms.
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