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капіталомісткості); транспортний та споживчий фактори (визначення
економічних меж рівнозначних виробничо-транспортних витрат).
Вивчення теоретичних підходів до формування промислового
комплексу міста дало змогу: визначити сутність поняття, його структуру,
склад та процес управління ним; з’ясувати зміни у формуванні та
управлінні промисловим комплексом міста в наслідок зміни економічної
формації; окреслити коло проблем, які гальмують покращення стану
промисловості в сучасних умовах; обґрунтувати доцільність застосування
інтеграційних моделей щодо промисловості міста; поставити питання
щодо вибору найдоцільнішої інтеграційної моделі для формування та
функціонування
промислового
комплексу
міста
в
умовах
глобалізаційного виклику.
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ГОРБАНЬ Ю. В.
ЗАГАЛЬНА ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Динаміка показників чисельності населення є визначальною
демографічною характеристикою регіону.
На Херсонщині, як у цілому в Україні, спостерігається подальше
скорочення чисельності населення, як за рахунок природного
скорочення, так і міграційного.
Питома вага населення Херсонської області становить 2,4% від
населення України.
Чисельність наявного населення області значно зменшилася і
станом на 01 січня 2014 року склала 1072,5 тис. осіб.
Разом з тим, спостерігається тенденція щодо поступового
уповільнення скорочення чисельності населення. Так, якщо у 2000 році
вона зменшилася на 15,9 тис. осіб, або на 1,3%, то упродовж 2013 року на 5,7 тис. осіб, або на 53%, що у розрахунку на 1000 наявного населення
склало 13,4 та 5,3 особи відповідно[1].
У 2013 році скорочення населення спостерігалось по всіх містах і
районах області, що обумовлене, передусім, природними чинниками перевищенням смертності над народжуваністю, а також міграційними
процесами.
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Найбільший рівень загального скорочення населення спостерігався
у Верхньорогачицькому (13,3 особи на 1000 наявного населення),
Великолепетиському (12,9 осіб) та Іванівському (12,6 осіб) районах.
Разом з тим, порівняно з 2005 роком, за підсумками якого показник
природного скорочення населення склав -7,2 особи на 1000 наявного
населення, зафіксовано достатньо стійку тенденцію щодо покращення
зазначеного показника[3].
За підсумками 2013 року показник народжуваності склав 11,4 особи
на 1000 наявного населення, смертності - 14,9 особи на 1000 наявного
населення, природне скорочення населення дорівнює 3,5 осіб на 1000
наявного населення, що відповідає середньому показнику по Україні.
Природне скорочення населення відбувається як за рахунок
міського, так і сільського населення, при цьому інтенсивність зменшення
міського населення є постійно вищою, ніж сільського.
На початок 2014 року за рахунок природного скорочення
чисельність міського населення в області зменшилась на 2613 осіб
(відповідний показник 2005 року - 4669 осіб), сільського населення - на
1135 осіб (3565 осіб) [2, с. 85].
Отже, протягом останніх років в області спостерігається від’ємний
природний приріст населення, що свідчить про перевищення рівня
смертності населення над рівнем народжуваності.
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ДАВИДОВ О. В., МАЛЬЧИКОВА Д. С., ПИЛИПЕНКО І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОЛОГІВ
В ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Херсонський державний університет має багаторічний досвід
підготовки екологів за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. Так, з
1999 року почалась підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр», а вже в 2004 році відбувся перший випуск фахівців освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст», в 2005 році розпочато підготовку
студентів за магістерською програмою.
Зараз в межах Херсонського державного університету підготовка
майбутніх фахівців екологів здійснюється на факультеті біології,
21

