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УДК 330.59(477.82):303.446
Петровська М. А., Карасюк І. С.
Львівський національний університет імені Івана Франка

ОЦІНКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

Розкрито зміст понять «рівень життя» і «якість життя», 
розглянуто підходи до інтегральної оцінки рівня життя населення. 
Здійснено ранжування території Волинської області за рівнем 
сприятливості умов проживання населення методом порівняння з 
середніми показниками в Україні та на основі інтегральної оцінки 
показників-стимуляторів і показників-дестимуляторів.

Ключові слова: рівень життя, середньомісячна заробітна плата, 
коефіцієнт народжуваності, коефіцієнт смертності, забезпеченість 
населення житлом, рівень безробіття, викиди шкідливих речовин в 
атмосферне повітря.

Вступ. Рівень життя – це соціально-економічна категорія, яка 
відображає ступінь розвитку і задоволення фізичних, духовних 
і соціальних потреб населення, а також умови в суспільстві 
для розвитку і задоволення цих потреб. Аналіз життєвого 
рівня населення певного регіону, або визначення якості життя 
його населення, є важливим етапом регіонального аналізу як 
для подальшого прогнозування, так і при виявленні районів з 
напруженою соціальною та екологічною ситуацією.

Постановка проблеми. Дослідження рівня життя населення із 
системних позицій передбачає як включення в аналіз різноманітних 
зв’язків між досліджуваними соціально-економічними явищами 
одного структурного рівня, так і відстеження взаємовпливів 
між явищами, процесами різних ієрархічних рівнів. До першого 
типу зв’язків можна віднести дослідження впливу різноманітних 
соціально-економічних чинників на рівень життя населення 
території. Інший, якісно відмінний тип зв’язків отримуємо при 
факторному аналізі рівня життя населення як складової системи 
вищого структурного рівня, наприклад, регіонального рівня базової 
захищеності населення, регіонального рівня людського розвитку, 
 ______________
 © М. А. Петровська, І. С. Карасюк
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регіонального рівня інноваційної якості людських ресурсів тощо. 
Сучасний економічний словник визначає термін «якість 

життя» як соціально-економічну категорію, що представляє 
узагальнення поняття «рівень життя» та включає в себе не тільки 
рівень споживання матеріальних благ і послуг, але й задоволення 
духовних потреб, здоров'я, тривалість життя, умови навколишнього 
середовища людини тощо.

Згідно з рекомендаціями МОП рівень життя відображають такі 
показники: обсяг фонду споживання на душу населення, реальні 
доходи, тривалість життя, освіта; обсяг споживання важливих 
продуктів у натуральному виразі, забезпеченість житлом, 
комунальними і соціальними послугами, транспортом і зв’язком; 
охорона здоров’я, соціальне забезпечення. Виходячи з міжнародних 
норм, необхідно також враховувати: зайнятість і умови праці, 
чинні соціальні гарантії, демографічні, екологічні умови, домашнє 
майно тощо. Окрім цього, необхідно брати до уваги поширення 
негативних соціально-економічних явищ, таких як інфляція, 
безробіття, бідність, злочинність, дискримінація в різних її проявах 
тощо.

Мета публікації полягає в здійсненні ранжування території 
Волинської обл. за рівнем сприятливості умов проживання 
населення за допомогою методу порівняння з середніми 
показниками в Україні та на основі інтегральної оцінки 
показників-стимуляторів і показників-дестимуляторів. Об’єктом 
нашого дослідження виступають 16 адміністративних районів 
Волинської обл., міста обласного підпорядкування, а також м. 
Луцьк. Аналіз рівня життя населення Волинської області базується 
на статистичних даних за 2015 р. 

Аналіз останніх публікацій на цю тему. У сучасній літературі 
бракує однозначного трактування понять «якість» і «рівень» життя; 
часто їх вживають як взаємозамінні, проте таке трактування є 
хибним [7; 20]. Більшість дефініцій презентують рівень життя 
як досягнутий рівень задоволення потреб населення [1; 2; 5; 15; 
16; 19]; у свою чергу, якість життя розуміють як емоційний стан, 
спричинений задоволенням потреб [13]. У літературі нерідко 
існують спроби дефініціювання рівня та якості життя через 
категорію умов побуту населення [17], а також суспільний добробут 
[18]. У такому трактуванні рівень життя населення є можливою 
до ідентифікації і вимірною частиною умов побуту населення, 
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яка окреслює ступінь задоволення матеріальних і нематеріальних 
потреб населення через блага і платні послуги, а також через 
суспільне споживання в даних геопросторових координатах [17]. 

У сучасних наукових дослідженнях вчених поняття рівня 
життя населення містить три ключові аспекти: добробут населення, 
нагромадження людського капіталу, рівень людського розвитку [4; 
5; 14].

Cлід зазначити, що якість життя населення оцінюється, 
головним чином, за допомогою суб’єктивних (тобто, чинників, 
які випливають із соціологічних досліджень щодо задоволення 
від життя, своєї власної матеріальної ситуації і свого власного 
здоров’я), тоді як рівень життя населення оцінюється за допомогою 
об’єктивних (кількісних і якісних) чинників, наприклад, за рівнем і 
структурою доходів, видатків, споживання. 

Серед офіційно прийнятих і використовуваних органами 
статистики України методик в першу чергу варто вказати 
на методику, подану в статистичному збірнику «Соціальні 
індикатори рівня життя населення». Вона заснована на системі 
соціальних індикаторів рівня та якості життя населення, які 
щорічно розраховує і публікує Держкомстат України [10]. Ця 
система соціальних індикаторів включає такі групи окремих 
показників: мікроекономічні, макроекономічні, охорона здоров’я і 
безпека, освіта, зайнятість населення, матеріальної забезпеченості 
населення, рівень і структура особистого споживання, житлові 
умови населення, пенсійного забезпечення населення, соціальної 
напруженості.

Рівень та якість життя населення визначають як за допомогою 
інтегрального індексу людського розвитку, так і дев’яти індексів, 
що характеризують окремі його аспекти, а саме: демографічний 
розвиток регіонів, розвиток регіональних ринків праці, 
матеріальний добробут населення, умови проживання населення, 
стан й охорона здоров’я населення, соціальне середовище, рівень 
освіти населення, економічна ситуація, фінансування людського 
розвитку. 

Рішенням Президії НАН України та колегії Державної служби 
статистики України 13.06.2012 р. № 123-м затверджено нову 
Методику вимірювання регіонального людського розвитку [9]. До 
його розрахунку включено 33 показники, об’єднані в 6 блоків з 
урахуванням основних аспектів людського розвитку: відтворення 
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населення, соціальне становище, комфортне життя, добробут, 
гідна праця, освіта. Розрахунки індексу людського розвитку (ІЛР) 
дозволяють побудувати єдину шкалу, на якій у ранговому порядку 
розміщують усі регіони України. Конкретне значення індексу 
не має економічної інтерпретації – важливим є лише місце, яке 
належить кожному конкретному регіону на єдиній для України 
шкалі. 

Узагальнюючи теорію і практику даного питання, дослідники 
вирізняють ряд невирішених проблем, а саме: розмежування понять 
«рівень» та «якість» життя населення, побудови узагальнюючого 
критерію оцінки рівня та якості життя населення, вибору системи 
окремих та інтегральних кількісних показників оцінки рівня життя 
населення, розробки інтегральної оцінки якості життя населення 
тощо [12].

Виклад основного матеріалу. У 2015 р. загальна чисельність 
наявного населення Волинської обл. становила 1 042,7 тис. осіб, з 
яких 545,6 тис. осіб проживали в міських поселеннях, а 497,1 тис. 
осіб – у сільській місцевості. 

Щільність населення регіону – 51,8 осіб на 1 км2. Найвищу 
щільність населення мають міста: Луцьк (5 177,4 осіб/км2), 
Нововолинськ (3 396,6), Володимир-Волинський (2 312,1), Ковель 
(1 473,1) та Луцький район (65,4 осіб/км2) [11]. Згідно з критеріями 
оцінки основних демографічних показників, загалом в області 
показник народжуваності оцінюють як «низький» (менше 15 на 
1 000 населення) [3]. Високим показником народжуваності у 2015 
р. характеризуються: Камінь-Каширський (17,1‰), Ківерцівський 
(15,5 ‰) та Маневицький (15,1‰) райони.

У 2015 р. в області померло 13 747 осіб. Кількість померлих 
становила 13,2 ‰. Високим показником смертності населення 
характеризуються: Турійський (17,7 ‰), Володимир-Волинський 
(17,1), Старовижівський (16,7) і Ковельський (16,3 ‰) райони [3]. 
Серед причин смертності переважали хвороби системи кровообігу 
– 9 345 осіб (71%), новоутворень – 1 597 осіб (12%), травми, 
отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників – 850 осіб 
(6%), хвороби органів травлення – 591 осіб (5%), хвороби органів 
дихання – 489 осіб (4%), деякі інфекційні та паразитарні хвороби – 
233 осіб (2%).

При аналізі показників природного приросту населення 
бачимо, що в 2015 р. позитивним є приріст в Камінь-Каширському 
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(+4,7 ‰), Луцькому (+2,3 ‰), та Ківерцівському (+1,4 ‰) районах і 
м. Луцьку (+1,8 ‰). Найгіршу ситуацію з природним відтворенням 
простежено у Горохівському (–5,1 ‰), Турійському (–5,0 ‰), 
Володимир-Волинському (–4,2 ‰) та Іваничівському (–4,1 ‰) 
районах.

У структурі поширеності захворювань населення Волинської 
обл. переважаючими є хвороби: органів дихання (49,3%), хвороби 
шкіри та підшкірної клітковини (6,4%), сечостатевої системи (5,9%), 
ока та придаткового апарату (5,0%), хвороби кістково-м’язової 
системи (4,8%) та органів травлення (3,5%).

Кількість інвалідів у 2015 р. становила 79,1 тис. осіб, з них 5,4 
тис. дітей-інвалідів віком до 18-ти років. Серед причин інвалідності 
на першому місці новоутворення – 20,2%, на другому – системи 
кровообігу (19,2%), на третьому – травми, отруєння та деякі інші 
наслідки дії зовнішніх причин (14,5%), на четвертому – хвороби 
кістково-м’язової системи та сполучної тканини (11,7%), на п’ятому 
– розлади психіки та поведінки (8,4%) [11].

Житловий фонд Волинської обл. у 2015 р. становив 23,4 млн. м2 

загальної площі. При цьому міський житловий фонд становив 10,6 
млн. м2, а сільський – 12,8 млн. м2 . На одного мешканця області 
припадало 22,5 м2 загальної площі, тоді як у 2005 р. ця цифра 
становила 19,5 м2.. У сільській місцевості на одного мешканця 
припадає 25,5 м2 загальної площі, а у міських поселеннях – 19,7 
м2 . Найкраще забезпечені житлом мешканці Луцького (28,1 м2), 
Горохівського (27,1 м2), Ковельського (26,3 м2) та Володимир-
Волинського (26,1 м2) районів, а найгірше – міст Нововолинськ (18,5 
м2), Луцьк (19,0 м2), Ковель (19,2 м2) та Володимир-Волинський (20,1 
м2) [11]. Питома вага загальної площі, обладнаної водопроводом у 
міських поселеннях у 2015 р. складала 75,0%, тоді як у сільській 
місцевості – 30,3%.

 У 2015 р. доходи населення Волинської області становили 
33 695 млн. грн. Зокрема, на заробітну плату припадало 
10 630 млн. грн. Наявний дохід на одну особу дорівнював 
24 473,5 грн. Cередньомісячна заробітна плата працівника 
становила 3 291 грн. Більшу середньообласної середньомісячну 
заробітну плату простежено в містах Луцьк (3 383 грн), Ковель 
(3 379 грн), Нововолинськ (4 104 грн) та Луцькому районі (4 216 грн). 
У решті адміністративно-територіальних одиниць Волинської 
обл. середньомісячна заробітна плата нижча від середньообласної. 
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Найнижчою вона є в Турійському (2 249 грн), Шацькому (2 473 грн), 
Камінь-Каширському (2 591 грн) і Ратнівському (2 599 грн) районах 
[11].

За видами економічної діяльності у 2015 р. найбільш 
оплачуваними були працівники фінансової сфери (5 281 грн), 
промисловості (4 334), транспорту і зв’язку (4 028), державного 
управління (3 653 грн). За видами промислової діяльності 
найбільш оплачуваними є добувна промисловість, а саме 
добування кам’яного та бурого вугілля (5 970 грн), а в переробній 
промисловості – виробництво меблів, ремонт і монтаж машин 
(5 585 грн), машинобудування – (5 097 грн) [11]. Найбільшу 
чисельність найманих працівників простежено в освіті – 46 012 
осіб, промисловості – 35 669 осіб, охороні здоров’я та наданні 
соціальної допомоги – 27 520 осіб

У 2015 р. на території Волинської обл. серед економічно 
активного населення (15–70 років) налічувалося 43 100 безробітних 
осіб, з них 18 400 жінок і 25 700 чоловіків. Рівень зареєстрованого 
безробіття. становив 9,8% до економічно активного населення. 
Найбільшу кількість безробітних зареєстровано в містах Луцьк 
(2 367 осіб), Ковель та Ковельському районі (1 546 осіб), м. 
Нововолинську (966 осіб), Ківерцівському районі (717 осіб) та 
м. Володимир-Волинському (664 осіб). Найменше безробітних 
зареєстровано в Любешівському (250 осіб), Локачинському 
(288 осіб), Камінь-Каширському (300 осіб) та Іваничівському (363 
осіб) районах [11].

Рівень зайнятості населення працездатного віку Волині в 
2015 р. становив 53,1%. Зайняті налічували 397,3 тис. осіб, з них 
працездатного віку – 389,8 тис. осіб і старші працездатного віку – 
7,5 тис. осіб.

Середній розмір місячної пенсії у 2015 р. становив 1 469,30 
грн, у тім числі за віком – 1 510,14 грн, за інвалідністю – 1 358,29, 
у разі втрати годувальника – 1 278,77, за вислугу років – 1 578,91, 
соціальна пенсія – 1 098,44 грн [11].

Різну розмірність показників можна подолати за допомогою 
нормування методом їхнього порівняння з середніми показниками 
в Україні в цілому. Сумарний показник рівня життя населення 
обчислено як середнє арифметичне нормованих показників для 
кожного району (табл. 1).

Побудовано картосхему, на якій виділено чотири 



236

внутрішньообласні регіони з різним рівнем життя населення 
(рис. 1). Переважній більшості районів Волинської області 
притаманний низький рівень життя населення. Вищий від 
середнього в країні рівень життя населення простежено у містах 
Луцьк та Ковель. Отож, є усі підстави віднести Волинську область 
до депресивних регіонів України.

На нашу думку, при визначенні рівня життя населення 
важливо враховувати позитивні аспекти (показники-стимулятори) 
і негативні (показники-дестимулятори). Для цього ми скористалися 
методикою оцінки рівня життя, поданою С. Кушнарьовим [4]. 
При цьому припускаємо, що усі показники надалі розглядаються 
як рівнозначні й рівноважливі. З огляду на особливості ведення 
статистичної звітності, вибір показників (індикаторів) дещо 
відрізняється від тих, які подає С. Кушнарьов. Для оцінки обрано 
три групи показників (індикаторів) рівня життя населення, 
зокрема:

економічний індикатор (середньомісячна заробітна плата);1) 
соціальні індикатори. У даній групі можна виокремити 2) 

окремі підгрупи показників: «охорона здоров’я» (кількість 
лікарів усіх спеціальностей на 10 000 населення, «демографічні 
характеристики» (кількість народжених на 1 000 населення; 
кількість померлих на 1 000 населення), «соціальна напруженість» 
(рівень безробіття), «культура» (книжковий фонд бібліотек, 
кількість місць у кінозалах, кількість місць у закладах клубного 
типу), а також забезпеченість житлом одного мешканця;

екологічні індикатори (викиди шкідливих речовин 3) 
в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел 
забруднення).

Інтегральну оцінку вище перелічених показників відображено 
на рис. 2. Найнижчий рівень життя не простежено. Значно 
нижчий від середнього рівень життя (0,61–0,80) виявлено в містах 
Володимир-Волинський (0,64), Нововолинськ (0,73) і Ковель 
(0,80); вищий від середнього в Україні рівень життя обчислено у 
Локачинському (1,01), Турійському (1,03), Ковельському (1,13), 
Володимир-Волинському (1,17), Горохівському (1,19) районах і 
м. Луцьк (1,24); в решту районів інтегральні показники нижчі від 
середнього (0,81–1,00).

Висновки. Як бачимо, результати двох оцінок суперечать 
одна одній. Так, якщо за першою методикою більшість районів 
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Волинської області належать до регіонів з низьким рівнем життя 
у порівнянні з середнім в Україні, то при врахуванні нових 
показників, у тім числі дестимуляторів, більшість районів 

Таблиця 1
Основні показники рівня життя населення Волинської області у 

порівнянні з середніми в Україні [11]
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Володимир-
Волинський 0,76 0,92 0,10 1,21 0,62 0,72 6
Горохівський 0,61 0,41 0,06 1,26 0,52 0,57 12
Іваничівський 0,72 1,04 0,04 1,16 0,49 0,69 7
Камінь-Каширський 0,61 0,28 0,01 1,09 0,46 0,49 20
Ківерцівський 0,67 0,55 0,24 1,00 0,49 0,59 10
Ковельський 0,70 1,03 0,50 1,23 0,76 0,84 4
Локачинський 0,73 0,25 0,01 1,12 0,43 0,51 16
Луцький 0,90 1,16 0,93 1,28 0,51 0,96 3
Любешівський 0,65 0,23 0,01 1,10 0,51 0,50 19
Любомльський 0,72 0,49 0,12 1,06 0,65 0,61 9
Маневицький 0,71 0,39 0,03 0,99 0,46 0,52 15
Ратнівський 0,62 0,40 0,02 1,02 0,48 0,51 17
Рожищенський 0,61 0,55 0,02 1,21 0,51 0,58 11
Старовижівський 0,63 0,25 0,03 1,15 0,49 0,51 18
Турійський 0,59 0,49 0,03 1,21 0,49 0,56 13
Шацький 0,60 0,46 0,23 1,20 0,22 0,54 14
м. Луцьк 0,82 3,13 1,83 0,88 0,92 1,52 1
м. Володимир-
Волинський 0,77 0,57 0,21 0,95 - 0,63 8

м. Ковель 0,82 1,00 1,94 0,88 - 1,16 2
м. Нововолинськ 1,01 0,77 0,34 0,86 0,72 0,74 5
Середній по області 0,71 0,72 0,34 1,09 0,54 0,96
Середній по країні 1 1 1 1 1 1
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належать до регіонів з нижчим від середньоукраїнського рівнем 
життя населення. Враховуючи отримані дані, можна зробити 
висновок, що збільшення кількості показників для оцінки рівня 
життя населення не обов’язково приведе до уточнення результатів 
спрощеної методики. Чим більшу кількість показників вводять для 
оцінки, тим більш несподіваним може виявитися результат.

Інтегральний індекс людського розвитку Волинської обл. 2014 
р. становив 3,7696. За складовими він диференціювався, у тому 
числі: відтворення населення – 0,734, соціальне середовище – 0,555, 
комфортне життя – 0,617, добробут – 0,546, гідна праця – 0,515, 
освіта – 0,803 [21].
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М. А. Петровская, И. С. Карасюк
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛЫНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Раскрыто содержание понятий «уровень жизни» и «качество 

жизни». Выяснено, что уровень жизни – это социально-
экономическая категория, которая отражает степень развития 
и удовлетворения физических, духовных и социальных 
потребностей населения, а также условия в обществе для развития 
и удовлетворения этих потребностей. Концепция качества 
жизни выходит за рамки концепции уровня жизни, отражает 
общее благосостояние общества и учитывает такие категории, 
как удовлетворенность жизнью, свобода выбора, безопасность, 
социальные связи, состояние окружающей среды и т. п.

Рассмотрены подходы к интегральной оценки уровня жизни 
населения. К показателям индикаторов, характеризующих уровень 
и социально-экономические условия жизни населения Волынской 
области отнесены: расходы бюджета на финансирование социально-
культурных мероприятий, данные демографической статистики, 
показатели занятости, доходов и расходов населения, информация 
о жилищных условиях, здравоохранении, образовании, показатели 
пенсионного обеспечения и социальной напряженности.

Осуществлено ранжирование территории Волынской обл. по 
уровню благоприятности условий проживания населения методом 
сравнения со средними показателями в Украине (среднемесячной 
заработной платы, уровня урбанизации, объема реализованных 
услуг в расчете на 1 человека, общей жилой площади на душу 
населения, количества врачей на 10 000 жителей) и на основе 
интегральной оценки показателей-стимуляторов (средне месячной 
заработной платы, коэффициента рождаемости, обеспеченности 
населения жильем, обеспеченности медицинским персоналом, 
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обеспеченности больничными койками, книжным фондом 
библиотек, местами в кинозалах, местами в клубах) и показателей-
дестимуляторов (коэффициента смертности, уровня безработицы, 
заболеваемости алкоголизмом, заболеваемости наркоманией, 
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных 
и передвижных источников загрязнения).

Ключевые слова: уровень жизни, среднемесячная заработная 
плата, коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, 
обеспеченность населения жильем, уровень безработицы, выбросы 
вредных веществ в атмосферный воздух.

М. Petrovska, I. Karasyuk
ESTIMATION OF LIFE LEVEL OF THE POPULATION IN 

VOLYN REGION
The сoncepts of life level and life quality are analyzed in the article. 

Life level is a socioeconomic concept, which reflects measure of the 
development and satisfaction with physical, psychological and social 
needs of the population and conditions of the society for the development 
and satisfaction with those needs. Concept of life quality is wider than 
one of life level and reflects mostly general well-being of the population. 
This concept takes into consideration such factors as life satisfaction, 
freedom of choice, social communications, environmental condition etc.

Different approaches towards integral estimation of life level are 
analyzed in the article. One should add to those indicators, which reflect 
level and socioeconomic conditions of living of the population in Volyn 
region such indices as: expenses of budget on socio-cultural projects, 
data of demographic statistics, indices of employment, income and 
expenses of the population, housing conditions, health care, education 
and social tension. 

The classification of administrative districts of Volyn region 
according to living conditions is done based on the estimation of the 
average indices in Ukraine and on integral estimation of stimulant 
and destimulant indices. The first classification, which is based on 
the estimation of the average indices in Ukraine, used the following 
parameters: average monthly salary, urbanisation level, amount of 
realized service per capita, average usable space in flats per capita, 
and the number of physicians per 10 000 of the population. In case of 
the second classification the following parameters were taken into 
consideration: average monthly salary, birth rate, housing conditions, 
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providing the population with medical personnel, hospital beds, libraries, 
sits in the movie theatres and clubs (stimulant indices) and death rate, 
unemployment rate, the incidence rate of mental diseases due to the use 
of alcohol and psychoactive substances, emissions of toxic substances 
into atmosphere from stationary and non-stationary pollution sources 
(destimulant indices). 

Key words: life level, average monthly salary, birth rate, death rate, 
unemployment rate, housing conditions, air pollution.
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УДК 911.9 
Удовиченко В. В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КАРТОГРАФУВАННЯ ТА ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
ЛАНДШАФТНОЇ ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУК-
ТУРИ ЛІСОСТЕПОВИХ КОМПЛЕКСІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ 

УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕСТОВОЇ ДІЛЯНКИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ)

Результати дослідження, подані у даній статті, відображають 
специфічні риси ландшафтної генетико-морфологічної будови 
лісостепових комплексів території Лівобережної України 
(на прикладі тестової ділянки дослідження). Означені риси 
візуалізовано та подано у вигляді картографічної моделі, 
легенди-матриці до неї, а також відображено шляхом графічного 
моделювання – побудованих графів подібності та сусідства. 
Представлена якісна характеристика наявних ландшафтних 
комплексів дає уявлення про усе багатоманіття ландшафтів 
рангу типу місцевості та урочищ і складних урочищ, що набули 
розвитку в межах тестового полігону. Окремо, наголос зроблено на 
можливостях практичного застосування отриманих результатів. 

Ключові слова: генетико-морфологічна структура, тип 
місцевості, урочище, лісостеповий комплекс, ландшафт.
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