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затокя*лиману, і з  кожним роком вона відвойов^т в моря нові простори, подск\'ДИ 
шнрпною 75-100 м. І Іонад 50% площі дельтп непрохідні очеретяні зарості, плавні 
між якими прост ираються довгі м^оисто-піщані с м у т . Близько 30% її тернторіТ 
займають численні озера, руїсавп й протокп. За багатством тваринного п 
рослинного світу дунайська дельта є унікальним, неповторним ніспем у Європі з 
тпсячачн впдів рослин і тварин. Серед нпх птахи найбільш пом пиі їх наліч\’нгься 
близько 260 81̂ ^ .  Близько 100 видів риб живе в Д}'найськнх дельтових угіддях. 
Серед них всі 6 видів осетрових України. Дунай залишився останньою рікою в 
Європі, де шс зберігся природний нерест осетрових, у тому числі й самої великої 
прісноводноТ риби білуги. Елязько 40 впдів звірів живе в дельті Д^-наю. 
Донедавна ще зустрічався єдиний представник .ластоногих Чорного моря -  
тюлснь-чсрнсль. Тут яаоічуггься більше 1150 видів рослин, серед яких багато 
рідкісних,  ендемічних і релпгговнх [6]. Тільки тут в Україні можна побачити 
сущількі стогектарні зарості .латаття білого та вохряного горіха (рогульнпка).

Подивившись найбільш пікагі місця цього краю, до Одеси можна 
повернутися автобуеа.мн як з Приморського, так і з Вклково.

Висновки. Основні достоїнства даного маршруту: низька вартість, 
достуттість д.ля широких мас населення, сстепічна й пізнавальна цінність, 
простота орієнтування на місцевості Тривалість маршруту -  6  ходових днів, 
загальна довжина -  8.5-90 км (ехгг Сергіївка -  с. 1 Ірпморськс).
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ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСЕЛЕННЯ ТА 
ГОСПОДАРСЬКОГО ОСВОЄННЯ НА ФОРМУВАННЯ 

ГЕОДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕПОН1 
УКРАЇНСЬКЕ ПРИЧОРНОМОР'Я

Актуальність лослижвння: Регіон Українського Причорномор'я (У11) є 
одним з специфічних регіонів України (приморське есономіко-геофафічне 
положсиня, іегорпко-гсографічні особливості заселення краю, своєрілнии етяо- 
націояальипй склад населення тоюо) і тому може слугуаатп в певному смнелі як 
хороший “по-лігоп" для практичного опробу'ваняа нового підходу' до вивчення 
ГДП.
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Мета і завданив: І)розкркгл вплив історпко-гсографічнпх особливостей 
заселення краю на форксуваиня гсодсмогрвфічнпх пропссів в регіоні Українського 
Причорномор'я; 2) виявити рсгіона.льні та мікро регіональні особливості пов'язані 
з  історико-гсографічннмп особливостями заселення та господарського освоєння 
краю гсодсмографічних процесів і стану гсодсмографічиої сшуапії в мсвшх УП.

Основний зкпеп Перші ознаки заселення регіону' Північно-Західного 
Причорномор'я відносяться до спохі палеоліту. На пізніптих етапах в результаті 
процесів су'спільяого поділу праці землеробство вілоіфсм.лк>єгься від скотарства і 
в регіоні особ.лнво в його .лісостеповій частині починає формуватися осідпий 
зсм.лсробський уетрііій життя; в південній, степовій — ще досить лрпвалпя час 
переважає кочове скотарство.

інтенспвне господарське освоєння Причорномор'я поча.юся тільки в 
другій ПО.ЛОВПНІ ХУШет. Після завершення російсько-турецьких війн 1768- 
1774рр. І 1787-1791рр., отримавши по Ку'чук-Капнврджнйському миру (1774 р.) 
вихід до Чорного моря на невеличкій ділянці між устями Дніпра і Південного 
Бугу', Росія закріпляється на південних землях. З цією іііл.лю Катерина II скасовує 
потенційно небезпечну Запорпьку січ і ввпіває заходів до заселення нової 
території мнадійнпмш» поселенцями. Особливу прсаагу імператриця на.давала 
іноземним ко.лонісгам. Необхідність створення Чорноморського флоту обумовила 
заснування в 1778 році міста Херсона із суднорехіонтною верф'ю, торговою 
ітрнстанню. У 1788 році на березі Бузького .лиману при впц.данні в нього річкл 
Ікгуті був зак.лвдсяий ще одпн новпй військовий порт а  суднобудівною верф'ю 
для будівництва кораблів — Миколаїв, який став сталим *іорноморськоп> флоту. 
У 1794 ропі відбулося закладання міськпх і портовпх споруд ще одного 
важливого Чорноморського порту' -  Одеси. Ят* величезного землеробського 
району І Іране бережної Укралга й інптх  мкцсвостсй півдня Росії Одеський порт 
виявився самим зручнлм для ВИХОДУ'на закордонний ринок. У 1798 році Одеса по 
торговях оборотах обігнала Херсон і всі Чорноморські порти Криму.

Розвиток промисловості краю обумо&лювася насамперед потребами 
'Іорнонорського флоту. В умовах швидко зростаючого товарно-зернового 
господарства Новоросії няйваж.ливішу ро.ль стали відігравати порти. До 1870 р., 
зерновий експорт йшов винятково через Одеський порт, що мав великий район 
тяжіння. Як хлібоскспортннй центр Одеса в 1830-1850 р. X IX  століття не тільки 
не знала більш або менше серйозних суперників на Чорноморському узбережжі 
але з 1847 р. зайнала перше нісас в Європі Внаслідок цього Одеса різко 
виділялася в 1 Ірнчорноморї і чисельністю населення і рівнем економічного 
развнтку.(у 1852 р. в Одесі мешкало вже 97 тне. чол).

Інші міста УП, у тому числі і Херсон, і Миколаїв, у  усіх відношеннях 
вілетавалп від європеЬованої Одссп. У Херсоні в 1859 році нараховувалось 43,9 
тле. ЖИ1С.ІІВ. Промпсловість розвивалась вкрай слабо, займаючись в основному 
переробкою сільськогосподарської снровякл на дрібних підприємствах. Якийсь 
час Херсон виділявся як центр вовномийного виробництва на півдні Тому для 
нього негативно позначився перехід від вівчарства до зсм.деробства Деяке 
значення в місті мала судноверф торгових суден |4). Миколаїв аж до 1862 року 
існував як військовий тюрт і мав лише окремі впробнпцгва, що задово.льняє 
потреби військово-морського флоту. Головне значення Д.ЛЯ вліття міста мала 
сутрюбудівна верф. Інші міста Причорномор'я розапвалися слабко. Для 
російського рияку' кран мав значення, як одпн із найбільших виробників зерна.
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II^>ша яалпнлдя (1X65 р.).
Серед птпптх дж ^1сл :іасслсвня т^)Iт)ріТ регіону булл також іноземні 

колоністн. Іноземні колон іст  користувались цізим рядохі пільг і переваг в 
порівнянні в вн^тріппііхт переселеннями. Вони огрим>'валп знанні ясхіельні 
наділи, позички, не обхісяу'валнсь в грохіадських правах. Селянська реформа 1X61 
рок>* зіграла д>'же важлив>' роль в лодальгоохіу розвитку 1 Іричорномор'я.

Після скас>'ввння кріпацтва у 1861 р. вільні селяни з Харківської, 
Волинської, Полтавської, Чернігівської губерній валками ринули в степи. В цей 
період населення Херсонської губсрніїзбільптлосьу 10разів|1-3].

З^-хіовлсниЙ слабкихт традпціяхт кріпацтва і наявністю значних площ 
слабоосвогипх земель інтенсивний розвиток товарно-зернового господарства 
потребував пттцюкого використання сільськогосподарських хіашин і інших 
землеробських пристосу'вань. Тому на території краю виникають підпрпгмства 
сільськогосподарського машинобудування. У Дніпровськохіу повіті в 1881 ротр 
почав працювати Каховський завод сільськогосподарських знарядь, на якохіу в 
1903 році працювало біля 4000 робггвнків.

На передодні соціалістичної революції 1917 року Одеса, Миколаш і 
Хсрсоон були значиихт торговими центрами загальяоросійського значення. 
Головне місце в пніх функціях зайхіала зовнішня торгівля. У Херсоні і 
М икалагві- хлібоскспортна, в Одесі - скспоршо-імпортна У першу' чергу' 
розвивалися підпрнсмегва по переробці експортованої сільсьіюгосподарської 
продукції, ім п орто ї снровпвн й о^луговування торгового флоту.

В рокп першої світової війни населення в містах Причорномор'я, особливо 
в портових, виросло, в зв'язку* з  прибуттям величезної кількості бекенців. 
Відновтення промнсловості, транспорту і портового господарства в південних 
губерніях проходило в більш важких ухіовах і декілька утіовільнсними темпахт в 
порівнянні з іншим районами країни |5 |.

В роки перших п'ятирічок в УІ1 проя8И.лася чітка тенденція збільшення 
мережі малих хгіст і СМТ, що пов'язано було з рсоргансацігю сільського 
господарства в соціалцістпчнс — колгоспно-родгоспне. Малі міста і СМТ 
вислулалн як організуючі центри.

Більш складні і навіть трагічні процосл відбувалися в радянський період в 
сфері сільського господарства Воно було вкрай розвалено громадянською 
війною, а  сільські трудівники наси.лькіщькою політикою воєнного комувізхіу' 
доведені до вищого стулісня зубожіння. До.лаючн валичезні труднощі село почало 
постутіово залікуватп глибокі ранп. З  проголошенням НВІІу воно, здавалось, стає 
на вірний Ш.ЛЯХ розвитку. Селяни одержали землю, їхі налввалнсь к р ед и т , на село 
почала надходптн деяка сільськогосподарська техніка, для її продулствяого 
використання організувались прокатні пункти. Але цей ш.лях бу'в перерваний в 
кінці 1920-х років проголошенням волюятарнського курсу на загальну 
колектвізацію  сільськогосподарського впробянцтва. Ніяких гл и н к о  зумовлених 
причин для такого розвитку подій не було, а  робилось цс голпхга гаслахт переваг 
колсктпвяого господарства ндд одноосібним.

І Ірнродно, що наспльнтіька політика колективізації зухггріла опір з  боку 
селянства, де колсктпвізацію намагались завершит и в ймовірно короткий терхлк. 
Саляяські бунти, п ротест  в інших формах ма.лн хгісце практично в усіх регіонах 
України, в т.ч. і УІІ. Керівні п а р т і^ і кола вирішили провчити непокірних, 
штучно організу'вавшн голодохіор в Украші в 1932-1933 рр^ в результаті якого
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загинуло більше 5 млн. лкщсй. Крім голоду радянські каральні органи проводн.лн 
а р еш т  й дспоріаціі(впсс.лсння). За актпвнс й злісне протдіяння та організацію 
саботажу -  один лише Одеський обкохі КІІ(б)У 17 грутщя 1932р. у-хвалив вислати 
за хіежі Україил 560 господарів та їх сіхіей [6].

Тпхічасовв німсітько-фашнська окупація під час Великої Вітчизняної війни 
завдала величезний збиток народкохту' господарству регіону. Майже цілком було 
зруйновано снсргстчнс господарство Одеси, Мико.лагва, Херсона і їхніх 
06.ЛВСГГСЙ, впвсдсні з  .ладу* сутщобудівні заводи в Мпко.лаєві і Херсоні, і інших 
ттрохшеловпх підирпсхіств регіону.

Долаючл багато труднощів і лохтлок, після війни постулово йшов процес 
форхіування сучасного аграрно-прохтелового комплексу* регіону. В той же час тут 
вннтлши ЦІЛИЙ ряд спеціалізоваянх підприємств по внробнштгву* твартппщ ької 
продукції що ДВ.ЛО хюжлттвість підвишнтп тггому'вагу галузі в зага.льних обсягах 
сільськогосподарського впробництва. Дещо покращила технічна оз^югніегь 
аграрної сфери, з'явллпсь маспви зрошувальнпх земель. Проте, загальна віддача 
аграрного виробнтгтва залишалась низькою, продуктвністі праці не зростала, 
&гато сільськогосподарських підприакслв, а  в окрехгі періоди і цілих галузей 
(тваринництво), були збптковпхт.

1970-1980 роки в розвитку* радянської скояохпкп, коли екстенсивні хістоди 
повністю себе вичерпалл, в перехід на івтснспвний ш.лях штучно стримувався, 
характеризувались топтанням на місці, птибокнм застоєхі, який в кінцсвохіу 
підсумку закономірно переріс в крпзу*.

Питання про подолання кризи, про необхідність глибоких перетворень 
еконохпчних і палггнчних структур суспільства, які 70-річнпм досвідохі існування 
довели свою неефективність, сумнівів ні у  кого, крім крайніх кокссрватнвкпх 
сил, не витстикають. Питання в іншому: якпхш темпахт, в якій поаліловносгі 
здіясяюватн перетворення, щоб хпяіхіальнпми втратахт перейти до рнтпювої 
сконохпки. 1 Ісрші ознаки демографічної кризи. І Іритік населення з інших регіонів.

В п о в о о т і дссягиріччя народногосподарський кохпшскс регіону 
продовятував зростати, вдоскона.люва.лась його структура, хоч багато якісних 
показників роботи впробнкчих ко.лскптвів аж ніяк не мог.ли задово.льнятн. 
І Іровіднпми залишались машинобудування і металообробка, на долю яких 
припадало майже 48% всип промнелової продукції, хоч питома вага їх дещо 
змсяпга.лась. Сталп до .лаіу Одеський суліерфосфатннй завод, Херсонський 
бавовняний комбінат. Одержало швидкий розвиток портове господарство, 
сутрюбудування і суднорсхіоиг, значні успіхи були досягнуті в залтзничнохіу 
транспорті, почало значно розвпватся курортне господарство. В той же час 
зросла питома вага харчової і легкої промисловості частка якпх майже 
порівнялась з машпнобут^'ванням.

Найвшк.ливішкм читпппсох! розвитку* народного господарства УІІ було 
будівнтппио Каховської І'ВС, а  також хісрсжі каналів, всобхіднлх для недостатньо 
зво.ложснпх полів регіону. 1 Іісля закінчення будівнніггва Каховського гідровузла 
прохталовість і сільськогосподарські підлрпєхіства одержали дешеву 
слсктрсюїсрлю. (Організоване псресс:лскяя сільського населення з  інших регіонів 
краплі.). На 1960-198(1ті рокп припадає створення Херсонського целюлозно- 
палірового кохібінату*. будівнтргво Іллічівського та Білгород-Дкістровського 
портів, оргаяізаїця поромної переправи І.ллічівськ-Варна В структурі 
прохталовості з'явились нові галузі -  атомна енергетика ( до ладу діючих в 1980-і
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роїш стала ІІівдсяво-Україяська АЕС), кольорова мста.і>ргія (.‘̂ Іпколагеськяй 
пптнозсхптй вавод, працют на гвімсНськпх боксіттах). .‘̂ 1ашпяобуд>'ванвя 
поповнн.юсь рядом новпх підпригмств -  судно б>діва‘іьннм 4>ксан‘’, т>-р6інним, 
трансформаторнньї (.‘̂ Ішсо.таїв), меліоративного матино6>тіувавня (Одеса, 
І Ісрвомайськ), та інштши. Серед підпрягмств переробної промпсловості відомими 
в У краті і за її межами сталл парфуьто-коемстинний комбінат, хюлонно- 
конссрвннН комбінат, ткірно-взуптвий, говспні фабрпкп, мідійяо-усгрічннй 
кохібінат Очакова. Дссяткп нових підпрнсхіств переробної промисловості виникли 
практично в усіх районах області.

В даний час УІІ характсрнз>тгься як район розвитого сх'днобудуваквя, 
с>‘дяорсмонту, сільськотосподарського хіатлно^'дування, спедіального 
всрстатоб)‘Д>'вання, харчової і легкої промисловості, виробнтггвом деяких видів 
будматеріалів. З 1991р. Для району характерним е  спад прохтслового і 
сільськогосподарського виробнидтва. Нині рівень економічного і содіальяого 
розвнтк>' регіону одінюсгьея, як еередній.

Висновок: На основі кохтлсксяого аналізу історпко-географічних 
особ.лявостсН заселення краю і особ.ливостсй гсодсмографічного пропе^' в 
окрехтх його тернторіальних утвореннях можна зробити наступні висновок, що 
історичний фактор <^ттгво вп.линув на сучасний стан відтворення населення та 
розвиток гсодемографічних процесів.
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