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складу населення деяких адміністративних районів, наявності залишків 
позитивного геодемографічного потенціалу в сільській місцевості. У 
цьому разі повинні бути створені сприятливі умови для подолання 
населенням загальної атмосфери соціального песимізму, зроблені 
реальні заходи щодо покращення системи охорони здоров'я, 
впроваджені в життя засади демографічної політики, яка б сприяла, 
заохочувала шлюбні пари до більш високої народжуваності, до фор-
мування багатодітних родин. Але такий сценарій розвитку 
геодемографічних процесів здається сьогодні моловірогідним, хоча є 
деякі підстави вважати, що він може мати тут місце. 

Усі варіанти прогнозів можна пов'язати з геодемографічним 
процесом, тому що методика виділення типів і підтипів 
геодемографічних процесів відповідає тим чи іншим варіантам 
геодемографічного прогнозу. Але геодемографічний процес і методика 
його виділення найбільш конструктивно пов'язується з середнім 
варіантом геодемографічиого прогнозу. 

Література: 
1. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студ. гуманітарних та 
суспільних фак. вищ. навч. закл. - К.: Артек, 1997. - 256 с. 

2. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження, методологія, методи, 
методики. - Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с. 

3. Яворська В.В. Геодемографічні процеси і геодемографічні райони 
Українського Причорномор'я: методологічні і методичні проблеми: 
Монографія. - Одеса: Астропринт, 2007. - 208 с. 

СЕРЕДА В. О. 

КОМПЛЕКСНА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Голопристанський адмiнiстративний район має вигiдне суто 

географiчне положення та природнi умови й ресурси для розвитку 
господарства. Особливу увагу слiд звернути увагу на галузi сiльського 
господарства та рекреацiйно-оздоровчий комплекс. Необхідно скласти 
комплексну суспільно-географічну характеристику Голопристанського 
району. Досягненню мети сприяють рішення наступних завдань: 1. 
оцінка суспільно-географічного положення (СГП) району; 2. розглянути 
закономірності формування господарського та соціального комплексу 
відносно природних ресурсів; 3. перспективи та проблеми розвитку 
району. 

Суспільно-географічна характеристика Голопристанського району 
за визначеними видами i типами дозволяє всебiчно дослiдити 
просторове вiдношення територiï з оточуючими об'єктами. [3, с.41]. 
СГП Голопристанського району за масштабом є: макроположення - 
район розміщений у південно-західній приморській частині Херсонської 
області; мезоположення - на пiвднi Украïни в межах Причорноморської 
низовини. Композитне СГП Голопристанського району можна 
охарактеризувати як периферійне. За спеціалізацією об’єктів діяльності 
людини - приморське, прикордонне, промислово-географічне. 
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В структурі природних ресурсів провідна роль належить 
земельним, агрокліматичним, водним, лісовим ресурсам, рекреації [1; с. 
132] 

Пiд дiєю природних, соцiально-економiчних та iсторичних 
факторiв склалась сучасна спрямованiсть господарства. Близькiсть 
розташування до моря, незначна вiддаленiсть вiд промислового, 
адмiнiстративно-культурного центру - м. Херсону визначили 
спецiалiзацiю району в виробництвi та переробцi сiльськогосподарськоï 
продукцiï. В структурі валового виробництва сільського господарства 
переважає рослинництво – 75%. Помітну роль відіграє в цьому 
Краснознам’янська зрошувальна система.  

Район забезпечений трудовими ресурсами. Кількість населення на 
01 січня 2008 року становить 62123 особи, з яких працездатного 
населення – 36832 особи. Природний рух населення характеризується 
негативним природним приростом: (у 2007 році становив -7,8 осіб на 
1000 жителів, в тому числі у місті -10,2, у сільській місцевості -7,0). 
Причиною є переважання смертності над народжуваністю: 10,8 
народжених осіб на 1000 наявного населення проти 18,6 померлих за 
відповідний період [2, с.271]. 

Місія регіону полягає у подальшому розвитку курортно-
рекреаційної зони та туристичної галузі, лікувальних закладів, 
інфраструктури та переробки сільськогосподарської продукції, 
використанні природних ресурсів (піску, торфу, очерету). Проблеми, що 
гальмують подальший розвиток Голопристанського району наступні: 
відсутність залізничного транспорту, сезонна робота оздоровчих 
закладів, розміщених на території району, недостатньо розвинена 
інфраструктура району. 
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Сучасна Україна має відносно високий рівень освоєння території, в 
її межах досить розвиненими є галузі матеріального виробництва та 
невиробничої сфери, а загалом країну можна віднести до індустріально-
аграрних країн. Економіка України відрізняється складною, досить 
диференційованою і диверсифікованою структурою [2, 3]. Для неї 
характерні переважання важкої індустрії, недостатній розвиток галузей і 
виробництва товарів народного споживання, наявність галузей і 
виробництв, що забезпечують науково-технічний прогрес і розширення 


