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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Шановні учасники  

ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Геоінформаційні технології у територіальному 

управлінні», колеги, гості! 

 

Стратегічною метою ефективного 
територіального управління є підвищення 
стандартів якості життя населення на основі 
сталого розвитку, модернізації інфраструктури, 
зростання інвестиційної та туристичної 
привабливості, посилення конкурентних позицій та 
міжнародних рейтингів регіонів України. В умовах 
децентралізації влади в Україні та передачі повноважень органам місцевого 
самоврядування виникає необхідність у використанні сучасних технологій 
стратегічного планування розвитку територій на основі найкращих 
європейських і світових містобудівних практик з метою забезпечення високої 
якості життя населення. Якість життя населення – це, насамперед, ефективне 
забезпечення потреб громадян (комунальний сервіс) та надання якісних послуг 
(адміністративних і соціальних). Кращий світовий і вже успішний вітчизняний 
досвід територіального управління підтверджує високу результативність ГІС-
технологій як інструменту підтримки прийняття стратегічних, тактичних і 
оперативних рішень органів місцевого самоврядування. 

Для нас велика честь, що саме Одеський регіональний інститут 
державного управління НАДУ при Президентові України вже третій рік 
поспіль є інтелектуальною площадкою для обміну досвідом різних наукових 
шкіл територіального управління і впровадження інноваційних технологій 
просторового аналізу, планування та проектування. Проведення третьої 
міжнародної науково-практичної конференції з впровадження 
геоінформаційних технологій в систему територіального управління на базі 
нашого інституту свідчить про визнання нашого науково-освітянського 
потенціалу.  

Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, конструктивної 
дискусії й професійного задоволення від спілкування.  
 

Іжа Микола Михайлович, 
доктор політичних наук, професор, 
Заслужений працівник освіти України,  
директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України  
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Шановні колеги! 

 

На сьогоднішній день 
геоінформатика стала сполучною ланкою 
між багатьма науковими дисциплінами: 
геодезія, картографія, архітектурою, 
землевпорядкуванням, програмуванням, 
інформатикою, дизайном, комп'ютерними 
технологіями, телекомунікаціями та 

іншими дисциплінами.  
На наших очах відбулися стрімкі зміни в принципах і технологіях роботи 

з географічною інформацією. 
Геоінформатика являєтеся основою для реалізації ряду комплексних 

рішень, технологій, що дозволили якісно підняти рівень інформованості для 
прийняття раціональних рішень органів управління та господарювання на 
різних рівнях (громадянин, мале підприємство, промислове підприємства, 
населений пункт, район, регіон, держава). 

Геоінформатика дозволила не тільки систематизувати величезні обсяги 
інформації по різним територіальним об'єктам (будівля, квартал, вулиця, 
населений пункт, район, регіон, держава), а й надала можливості для аналізу 
інформації та для моделювання різних ситуацій.  

У роботі конференції беруть участь кращі вчені, фахівці та студенти 
України, які реалізують на практиці можливості геоінформаційних технологій в 
геодезії, містобудуванні, землевпорядкуванні, експлуатації великих 
промислових підприємств, навчальному процесі, військовій справі, картографії, 
створенні тематичних web-ресурсів та інших напрямках. 

Особливу увагу організаторами приділено залученню для участі в 
конференції фахівців суміжних напрямків. 

На конференції представлені зразки сучасного геодезичного обладнання, 
призначеного для робіт по збору та обробки даних для геоінформаційних 
систем (ГІС). 

Виріс якісний рівень учасників.  
Робота наукової ради та активістів конференції дозволить виробити 

рекомендації тактичного і стратегічного характеру для розвитку 
геоінформатики в Україні. 

Бажаю всім учасникам конференції отримати новий позитивний заряд 
енергії для впровадження геоінформаційних технологій. 

Можливості геоінформатики – наш стратегічний ресурс ! 
 

 
Серединін Євгеній Самойлович,  
генеральний директор 
ТОВ «ЕСОММ СО» 

Стадников Володимир Васильович,  
кандидат технічних наук, доцент,  
директор НВП «Високі технології» 
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НАУКОВІЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ НАУКОВОГО КОМІТЕТУ 
 

1. Ігор Тревого – президент Українського товариства геодезії і 
картографії, д.т.н., професор. 

2. Вільгельм Гегер – голова вченої ради університету "Вища школа 
Нойбрандербург" м. Нойбрандербург (Німеччина), доктор наук, професор. 

3. Олександр Дорожинський – президент Українського товариства 
фотограмметрії та дистанційного зондування, зав. кафедри фотограмметрії та 
геоінформатики Львівської політехніки, д.т.н., професор. 

4. Анатолій Лященко – професор кафедри геоінформатики і 
фотограмметрії Київського Національного університету будівництва і 
архітектури, д.т.н., професор. 

5. Анджей Пахута – віце-президент Товариства геодезистів Польщі, 
професор Варшавської політехніки, доктор наук. 

 
 

ЧЛЕНИ НАУКОВОГО КОМІТЕТУ 
 

1. Тетяна Безверхнюк – завідувач кафедри управління проектами ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор; 

2. Юрій Палеха – заступник директора Державного підприємства 
Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 
«Діпромісто» імені Ю.Н. Білоконя, д.геогр.н.; 

3. Олександр Чижевський – директор державного підприємства 
«Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва 
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», к.арх. 

4. Володимир Стадніков – директор Науково-виробничого підприємства 
«Високі технології», к.т.н., доцент.  

5. Олександр Стрижак – науковий керівник відділу онтологічних систем 
та прикладної алгебраїчної комбінаторики Інституту телекомунікацій і 
глобального інформаційного простору НАН України, д.т.н.  
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ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ  
УЧАСНИКІВ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 
ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ» 

 
Андрейчук Юрій Михайлович, 
к.геогр.н., доцент, доцент кафедри 
конструктивної географії і картографії.  
Іванов Євген Анатолійович, 
к.геогр.н., доцент, доцент кафедри 
конструктивної географії і картографії. 
Книш Іван Богданович, 
асистент кафедри екологічної та інженерної 
геології і гідрогеології Львівського 
національного університету ім. І.Франка 

 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ  

ВІДХОДАМИ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Сучасний рівень вимог до вивчення та експлуатації вугільних родовищ 
визначає головні напрями комплексного і раціонального використання 
мінерально-сировинних ресурсів з обов’язковим забезпеченням умов охорони 
природного середовища та поводження з відходами. У багатьох 
гірничовидобувних підприємствах, проектних організаціях, науково-дослідних 
інститутах та установах державного контролю і гірничого нагляду помітного 
поширення набули геоінформаційні технології, основним призначенням яких є 
робота з геопросторовими даними. Геоінформаційні системи і технології 
вміщують значну кількість прийомів аналізу просторових об’єктів, за 
допомогою яких досліджують структуру та морфологію явищ з їх кількісною 
оцінкою. Застосування цих технологій в управлінні та моніторингу 
гірничопромислових територій та об’єктів, дослідженні джерел забруднення 
природного середовища дає змогу накопичувати та аналізувати геопросторову 
інформацію, суттєво збільшити оперативність й якість роботи у порівнянні з 
традиційними методами. 

Першим етапом моделювання із використанням ГІС є вибір власне 
геоінформаційного середовища, збір та систематизація геоданих та 
забезпечення можливості їх опрацювання та аналізу. Цей етап реалізують за 
допомогою приведення всієї інформації до єдиного формату – створення 
цифрової моделі (банку геоданих), що описує стан ландшафтно-техногенної 
системи. У широкому розумінні слова “банк даних” є сукупністю відомостей 
про об’єкти реального світу у певній предметній області. В нашому випадку це 
інформаційна система, що забезпечує процес управління геопросторовими 
даними досліджуваних об’єктів. 

Авторами здійснена спроба розробити згадану модель та структуру банку 
геоданих для обʼєктів накопичення відходів вуглевидобування в межах 
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Львівсько-Волинського (Львівсько-Люблінського) басейну. В її основу 
покладено результати багаторічних геоекологічних досліджень в межах 
різнотипних за формою складування та складом порід відвалів вугільних шахт 
“Візейська”, “Зарічна”, “Межирічанська”, “Степова” і “Червоноградська” [1–6]. 
Банк геоданих наповнений як результатами власних польових опробувань, що 
зведені у бази даних, так і результатами аналізу даних, у вигляді векторних та 
растрових побудов. Польові дослідження поверхні відвалів проводили по 
пунктах стандартної і детальної мережі спостережень. Стандартна мережа 
містить опис щодо розміщення і характеру поверхні, складу порід, їх звітрілості 
і радіоактивності. Аналіз літології порід, окрім стандартного опису, передбачав 
встановлення частки у суміші порід аргілітів, алевролітів, пісковиків і вугілля. 
Детальна мережа включає в себе як вже згадані параметри, так і дані відбору 
проб для спектрального і хімічного аналізів. 

Отримані аналітичні дані щодо усіх об’єктів дослідження згруповано у 
відповідні бази даних спостереження та опробування, що стали основою для 
формування геоінформаційної моделі досліджуваних обʼєктів накопичення 
відходів вуглевидобування. Побудова банку геоданих і вихідних карт за 
результатами досліджень відвалів та формування геопросторових моделей цих 
об’єктів виконано із застосуванням програмного пакету ArcGIS 10 (розробник 
ESRI, США). Перевагами даного пакету є поліфункціональність у вирішенні 
різнопланових геопросторових завдань. ArcGIS дає змогу розв’язати значну 
кількість картографічних завдань, надає можливість доступу та управління 
геопросторовими даними у локальній мережі або через інтернет та містить 
значну кількість інструментів їх оброблення. Пакет забезпечує геокодування 
величезних обсягів картографічних даних, які придатні для опрацювання 
окремих записів або опрацювання їх у пакетному режимі. 

Пакет ArcGIS зберігає інформацію про реальні об’єкти у вигляді набору 
тематичних шарів, які об’єднані на основі географічного положення. Цей 
простий, але дуже гнучкий підхід довів власну цінність при вирішенні нами 
різноманітних практичних завдань. ГІС працює із векторними й растровими 
типами даних. У векторній моделі інформація про точки, лінії й полігони 
закодовано й зберігається у вигляді даних для набору координат (у 
двовимірному випадку – X, Y). 

Розроблена авторами модель та структура банку геоданих обʼєктів 
накопичення відходів вуглевидобування містить сім блоків просторових 
геоінформаційних характеристик, які зібрано в основні та субпідрядні бази 
даних: 

1. Загальна інформація. Включає географічні координати, значення 
висоти над рівнем моря, інші просторові характеристики: форму, площу, 
висоту, короткий опис об’єкта. 

2. Геопросторова характеристика поверхні відвалу. За результатами 
геодезичних знімань поверхні відвалів, у середовищі ArcGIS (модулі Spatial 
Analyst і 3D Analyst) створено віртуальні 3D моделі поверхні відвалу за різні 
роки. Дана інформація дає змогу аналізувати зміни форми та об’єму 
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накопичення відходів вуглевидобування, проводити їх морфометричний та 
морфологічний аналіз. 

3. Літолого-петрографічна характеристика. Містить інформацію та 
векторні картографічні побудови про літологічні типи, ступінь перегорілості, 
вивітрілості, зольність порід. 

4. Ландшафтна структура. Створена на основі виділення та аналізу 
морфологічних одиниць ландшафту антропогенного і природного генезису 
(місцевостей, смуг та урочищ), включає ландшафтну карту породних відвалів 
та навколишніх територій, інформацію щодо прояву ландшафтоформуючих 
процесів. 

5. Геохімічна інформація. Наповнена результатами геохімічного 
опробування порід на вміст понад 20 потенційно-токсичних і цінних хімічних 
елементів та вимірювання радіоактивності на висотах 0,2 та 1 м. Карти 
просторового розподілу виконані в модулі Spatial Analyst. Модуль дає змогу 
використовувати різні інтерполяційні методики для відображення обраних для 
аналізу показників. Це сприяє здійсненню первинного геохімічного аналізу 
порід, як з погляду екологічної безпеки, так і з метою кількісного оцінювання 
вмісту потенційно-цінних елементів та дозволяє виділити ділянки для 
подальших детальніших геоекологічних досліджень. 

6. Екологічний стан навколишньої території. В субпідрядних базах 
наведена інформація про еколого-геохімічний стан поверхневих вод, 
ґрунтового покриву та рослинних угруповань на територіях оточуючих 
породний відвал у радіусі 500 м. 

7. Додаткова інформація. Включає космо- та аерознімки поверхні 
відвалів, гіперлінки на набір фотографій досліджуваних об’єктів. 

Сформований банк даних та створені цифрові векторні шари об’єктів 
накопичення відходів вуглевидобування дають змогу порівнювати (зіставляти) 
дані про морфографічні, петрографічні та еколого-геохімічні характеристики. 
Усі наявні дані занесені в атрибутивні таблиці, які в подальшому можна 
використовувати для автоматизованого опрацювання. 

Аналіз та узагальнення створеного засобами ГІС ArcGIS 10 
картографічного забезпечення управління відходами вуглевидобування дає 
змогу виконати комплексне оцінювання території, аналізувати результати 
господарської діяльності людини та сучасний стан забруднення природного 
середовища, на основі чого приймати обґрунтовані (компенсаційні і забопіжні) 
рішення та розробляти рекомендації щодо покращення геоекологічного стану 
вуглевидобувних територій, зокрема в межах Львівсько-Волинського басейну. 

 
Список використаних джерел 

1. Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій / Є. Іванов. – 
Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 334 с. 

2. Іванов Є. Геохімічне забруднення ґрунтів підприємствами вугільної 
промисловості (на прикладі шахти “Зарічна”) / Є. Іванов, О. Яцух, Н. Лобанська 
// Наук. зап. Тернопіл. націон. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. : Геогр. – 
2010. – № 1 (Вип. 27). – С. 241–245. 



«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» 

9 

3. Іванов Є. А. Досвід геоінформаційного картографування і моделювання 
стану природно-господарських систем гірничопромислових і постмайнінгових 
територій / Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, І. П. Ковальчук // Інтеграція 
геопросторових даних у дослідженнях природних ресурсів : Матер. міжнарод. 
наук.-практ. конф. ‒ К., 2014. ‒ С. 69‒72. 

4. Іванов Є. Напівстаціонарні ландшафтно-екологічні дослідження в 
межах терикону шахти “Візейська” / Є. Іванов, Н. Лобанська // Стаціонарні 
географічні дослідження: досвід, проблеми, перспективи : матер. міжнарод. 
наук. семінару. – Львів, 2010. – С. 103–105. 

5. Книш І. Б. Геохімія мікроелементів у породах терикона шахти 
“Візейська” Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну / І. Б. Книш // 
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2008. – Вип. 22. – С. 58–71. 

6. Книш І. Б. Розподіл вмісту хімічних елементів у породах териконів 
Червонорадського гірничопромислового району / І. Б. Книш, В. В. Харкевич // 
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2003. – Вип.17. – С.148–158. 

 
Ачасов Андрій Борисович, 
д.с.-г. н., доцент, завідувач кафедри  
геодезії, картографії та геоінформатики 
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ЦМР ЯК ТЕХНОЛОГІЧНА ОСНОВА РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ УГІДДЯМИ 
 
ГІС зарекомендували себе як ефективний та надійний інструмент для 

інвентаризації просторових ресурсів та управління ними. Термін "просторовий" 
застосований нами для підкреслення експлуатаційних особливостей об'єктів що 
мають великі розміри. До числа останніх безсумнівно відносяться 
сільськогосподарські угіддя, адже їх максимально ефективна функціональність 
напряму залежить від врахування просторової неоднорідності. 

Сучасне раціональне використання земельних ресурсів має базуватись на 
застосуванні цифрових моделей рельєфу (ЦМР), адже саме рельєф є потужним 
фактором, який обумовлює як природний потенціал земель так і умови їх 
безпечного використання. 

Концепція створення цифрових моделей рельєфу місцевості починає 
свою історію з 50-х років минулого століття, коли інженерами 
Массачусетського технологічного інституту Міллером і Лафламмом був 
запропонований термін «digital terrain model» (DTM), під яким вони розуміли: 
"просте статистичне представлення безперервної поверхні землі за допомогою 
великої кількості обраних точок з відомими координатами (X, Y, Z) в 
довільному координатному полі" [9, c. 434].  

Зараз як у вітчизняній так і у закордонній літературі існує певна 
термінологічна плутанина. В Україні разом з поняттям «цифрова модель 
рельєфу» застосовується поняття «цифрова модель місцевості» (ЦММ), а і іноді 
й «цифрова модель ситуації» (ЦМС). При цьому наприклад ЦММ іноді 
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трактується як повний аналог ЦМР, а іноді як рельєф з об’єктами, що існують 
на цій території.  

За кордоном термінологічне різноманіття ще більше. Поруч з найбільш 
вживаною абревіатурою DEM (digital elevation model) існують DTM (digital 
terrain model), DHM (digital height model), DGM (digital ground model) і DTED 
(digital terrain elevation data).  

Такий широкий вибір пояснюється різними науковими школами. В США 
для опису цифрової моделі рельєфу найчастіше використовується DEM. Хоча 
Національна агенція геопросторової розвідки (колишнє Військове 
картографічне управління) застосовує поняття DTED. У Великобританії 
традиційно використовується DGM як аналог DEM. Термін DTM у вузькому 
сенсі аналогічний DEM, у більш широкому вміщує такі дані про місцевість, як 
схил, експозиція і т.ін. [8, c.2] 

В нашій роботі використовуватиметься поняття ЦМР як засіб цифрового 
представлення рельєфу у вигляді сукупності відміток висот у вузлах регулярної 
мережі з утворенням матриці висот, нерегулярній трикутній мережі або 
сукупності записів горизонталей.  

Застосування ЦМР при управлінні земельними ресурсами має багато 
аспектів: від виділення еколого-технологічних груп земель до планування 
дорожньої мережі. Ми розглянемо лише один - можливість застосування ЦМР 
при проведенні ґрунтового обстеження території. 

Рельєф формує мікроклімат місцевості за рахунок перерозподілу опадів і 
сонячної енергії. Відповідно цьому відбувається й формування ґрунтового 
покриву території. Тобто зумівши формалізувати вплив рельєфу на 
ґрунтоутворення ми маємо можливість прогнозу щодо грунтової карти 
території. 

Для невеликої території надходження прямої сонячної радіації буде 
повністю обумовлюватись рельєфом місцевості, а саме крутизною схилу та 
його експозицією. Оптимальним варіантом урахування цих геоморфологічних 
показників в єдиній фізико-математичній моделі ґрунтоутворення є 
використання інтегрального параметра яким є коефіцієнт інсоляції земної 
поверхні (Кі), що характеризує надходження прямої сонячної радіації на 
реальну поверхню схилу, у порівнянні з кількістю радіації, що надходить на 
горизонтальну площину [1]. Для розрахунку коефіцієнта інсоляції нами були 
використані емпіричні дані щодо надходження сонячної радіації для широти 
50о на поверхні, що мають різну експозицію та крутизну [6]. Розрахунок Кі 
проводився методом поліноміальної апроксимації цих даних. Як результат: 
коефіцієнт інсоляції, що дорівнює одиниці характеризує плакорні умови 
рельєфу; для південних схилів значення Кі більше одиниці, для північних 
схилів – менше одиниці. 

У першому наближенні надходження в ґрунт вологи можна оцінити через 
крутизну схилу, яка зумовлює швидкість стікання, а відповідно і час 
перебування води на поверхні ґрунту, та гранулометричний склад ґрунту, який 
обумовлює швидкість інфільтрації води. 
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Для параметризації атмосферного зволоження ґрунту доцільно 
використовувати порівняльний коефіцієнт, який характеризує надходження 
вологи в ґрунтове тіло в залежності від рельєфу в порівнянні з горизонтальною 
поверхнею. 

Припустимо, що материнська порода території, що досліджується, має 
однаковий гранулометричний склад. У такому випадку кількість вологи, що 
надходить до автоморфних нееродованих ґрунтів, які мають різне орографічне 
розташування, залежатиме лише від часу контакту води з поверхнею. 
Зрозуміло, що на стрімких схилах вода буде збігати швидше ніж на плакорі. 
Тобто, час контакту води з ґрунтом буде залежати від крутизни поверхні.  

Для врахування цього ефекту Е.Н. Романова (1977) рекомендує 
використовувати коефіцієнт µ, [7], і який показує зміну інтенсивності 
усмоктування в залежності від ухилу поверхні:  

 

 µ = e -0,0378*Кр
  (1) 

 
де Кр – крутизна, град.  
Отже, згідно цього рівняння, значення µ для горизонтальної поверхні 

дорівнює 1, а, наприклад, для схилу крутизною 2 градуси µ=0,93, тобто 
вологонакопичення на такому схилі становить 93% від плакорного.  

Таким чином, в рамках прийнятих нами модельних обмежень коефіцієнт 
µ можна використовувати, як відносний коефіцієнт зволоження (Кз) території, 
який дозволяє оцінювати ступінь вологозабезпечення ґрунту в залежності від 
його положення в рельєфі.  

За аналогією з використовуваним у географії радіаційним індексом 
сухості, котрий залежить від співвідношення тепла та вологи, для оцінки 
мікрокліматичних умов ґрунтоутворення пропонуємо використовувати 
коефіцієнт ксероморфності (Кк), що дорівнює відношенню коефіцієнта 
інсоляції до коефіцієнта зволоження: 

 
 Кк = Кі / Кз       (2) 

 
Фізичного смислу коефіцієнт ксероморфності набуває якщо 

модифікувати його як відношення, чисельник якого дорівнює добутку річного 
радіаційного балансу на Кі, а знаменник – добутку Кз на річну кількість 
атмосферних опадів та приховану енергію пароутворення. Як наслідок, ми 
одержуємо аналог індексу сухості Григорьєва-Будико для ландшафтів локально 
рівня. Запропонований коефіцієнт був успішно застосований для 
картографування ґрунтів в Харківської та Донецької областях [1-5].  

Побудова картограми ксероморфності, яка стане основою прогнозної 
ґрунтової карти, не представляє проблеми. Нами використовувався пакет 
програм TNTgis, в якому було проведено побудову ЦМР з подальшим її 
перетворенням на картограму експозицій та ухилів. Після чого за допомогою 
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геоформульного перетворення була побудована картограма ксеромофності 
території. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП  

ТУРИСТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
 

Туристичне проектування – це сукупність видів творчої та інноваційної 
діяльності, в ході якої з’являється туристичний проект – матеріалізований або 
нематеріальний результат, що має ознаки новизни і створений безпосередньо 
для потреб розвитку індустрії туризму, оптимізації туристичної діяльності 
підприємств, задоволення попиту споживачів туристичних послуг [8]. 
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Розглядаючи підходи до туристичного проектування, можна визначити 
його широке розуміння як важливої складової ефективної і раціональної 
організації туристично-рекреаційної діяльності на території регіону [4]. За 
таким підходом, туристичне проектування – це будь-яка діяльність, що 
пов’язана з організацією туризму на певній території шляхом використання 
існуючого туристичного потенціалу (ресурсів та інфраструктури туризму). 

Враховуючи, що у процесі туристичного проектування, з одного боку – 
задіяна величезна кількість заінтересованих сторін, структур та органів, що 
потребує організації ефективної системи координації діяльності між ними, а з 
іншого – потреба в обробці значного масиву різноякісної інформації, що 
потребує застосування певних технологій, доцільним є обґрунтування 
інформаційно-технологічного принципу, який проявляється по-різному під час 
вирішення конкретних задач в межах туристичного проектування.  

Під час проектування туристичного продукту, технологічний аспект 
пов’язаний з координацією діяльності різних підприємств туристичної індустрії 
з надання якісних послуг споживачу. Інформаційний аспект проявляється через 
створення каналів просування туристичних маршрутів, мереж інформованості 
споживачів, брендингових стратегій тощо. 

Під час проектування туристичних дестинацій інформаційно-
технологічний принцип пов’язаний з оцінкою туристично-рекреаційного 
потенціалу території, створенням туристично-рекреаційних ГІС, виділенням 
найбільш сприятливих районів для розвитку рекреації та туризму, визначенням 
гранично допустимих туристично-рекреаційних навантажень на природні 
комплекси. 

Під час проектування інфраструктури та видів діяльності туристичної 
індустрії визначаються механізми: активізації підприємницької діяльності на 
конкретній території, підвищення соціально-економічного ефекту від розвитку 
туризму; включення депресивних територій в туристичне освоєння і т.і.  

Великі обсяги інформації, якими насичена туристична галузь, 
зумовлюють необхідність використання інформаційних технологій для 
забезпечення якісного рівня управління. На сьогодні інформаційне та 
програмне забезпечення туристичної галузі представлене, в основному, 
програмами для автоматизації обліку діяльності туристичних фірм та готелів. 
Разом з тим відсутні комплексні інформаційні технології, спеціалізовані 
системи, програмні комплекси, призначені для вирішення завдань 
прогнозування об’єктів туристичної інфраструктури та процесів туристичної 
галузі. Вирішення такого завдання потребує використання комплексу 
інформаційних технологій, призначеного для моделювання та прогнозування 
просторового розвитку інфраструктури та об’єктів туристичної галузі. Сучасні 
засоби аналізу територіального розміщення та моделювання просторового 
розвитку базуються на використанні геоінформаційних технологій.  

Геоінформаційна система (ГІС) – це інформаційна модель реального 
простору за встановленим переліком ознак і характеристик, активна і 
багатофункціональна база даних, яка може постійно доповнюватися та 
оновлюватися. Серцевиною географічної інформаційної системи є підсистема 
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знання про об’єкт, яка взаємодіє з підсистемами пошуку інформації, її 
переробки, одержання нової інформації та її подання користувачеві системи.  

Туризм - одна з традиційних областей застосування геоінформаційних 
технологій. Правда, в нашій країні ГІС поки в основному використовуються 
тільки для підготовки туристичних карт, буклетів та іншої друкованої 
продукції, що містить карти і схеми.  У той же час, для територій, що 
володіють унікальним природним потенціалом або мають історико-культурне 
значення, необхідне створення прикладних геоінформаційних систем широкого 
профілю, що допомагають вирішувати наступні завдання: 

- облік природних та історико-культурних пам’яток території; 
- облік підприємств туристичного обслуговування; 
- облік туристичних маршрутів; 
- аналіз туристичних потоків; 
- планування розвитку території. 
Коло користувачів таких туристських ГІС досить широкий: від відділів 

регіональних адміністрацій з культури і туризму, які планують розвиток 
туристичних та рекреаційних послуг, до пересічних громадян, бажаючих 
вибрати відповідні місця для відпочинку і / або подивитися туристичні 
маршрути. Таким чином, туристичні ГІС повинні передбачати кілька рівнів 
використання і будуватися як розподілені системи.  

Необхідною умовою оптимізації туристичної діяльності є врахування  
її просторового аспекту, що повною мірою сьогодні здатні забезпечити  
сучасні ГІС та Web-технології. 

Важливим аспектом масового поширення ГІС є використання 
геопросторових даних органами державної влади і місцевого самоврядування з 
метою створення і ведення кадастрів природних ресурсів, а також для 
забезпечення моніторингу стану навколишнього середовища та в 
інформаційних системах підтримки прийняття рішень [1; 2; 5; 6]. 

Запровадження ГІС-технологій у туристично-рекреаційну галузь 
забезпечить: створення та ведення кадастру туристично-рекреаційних ресурсів [3; 
7]; моніторинг туристично-рекреаційних територій засобами ГІС та дистанційного 
зондування з метою контролю за використанням туристичних ресурсів та 
дотримання екологічного законодавства у межах об’єктів ПЗФ; створення 
геоінформаційної системи туристичної інфраструктури з метою: забезпечення 
продажу послуг через Інтернет; здійснення маркетингової діяльності; організації 
інформування споживачів про наявні туристичні послуги та продукти; 
гарантування безпеки туристичних маршрутів; здійснення в реальному режимі 
аналізу статистичних даних щодо розвитку туризму; здійснення інформаційного 
забезпечення заходів з охорони об’єктів культурної та природної спадщини. 
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГЕОГРАФІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Географічна інформація складає значну частину інформаційних ресурсів, 
які необхідні сучасному суспільству. Від її повноти, точності, достовірності та 
доступності залежить в країні функціонування та адекватний ефективний 
розвиток усіх сфер його життєдіяльності: економіки, культури, науки та освіти, 
засобів масової інформації, екостану територій, внутрішньої та зовнішньої 
політики, оборони тощо.  

Технології реєстрації, узагальнення, передавання, перетворення та 
сприйняття такої інформації, що називаються геоінформаційними, дозволяють по-
новому підходити до її використання через роботу в середовищі географічних 
інформаційних систем (ГІС) – апаратно-програмних людино-машинних 
комплексів, які забезпечують збір, обробку, відображення і розповсюдження 
просторових даних, інформації та знань про територію для їх ефективного 
використання при вирішенні наукових і прикладних задач, пов’язаних з 
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інвентаризацією, аналізом, моделюванням, прогнозуванням та управлінням 
навколишнім середовищем і територіальною організацією суспільства [2]. 

Володіння функціональними можливостями програмного забезпечення, 
яке формує різні класи ГІС [1] для ефективного його використання за 
призначенням, в тому числі і в територіальному управлінні, покладається, в 
першу чергу, і на фахівців географічних спеціальностей, яких готують провідні 
університети держави. Серед них чільне місце посідає Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, де геоінформаційна підготовка спеціалістів 
із застосування ГІС та відповідних їм технологій здійснюється з середини 1990-
х років в рамках географічного факультету у випусковій спеціальності 
“картографія” на кафедрі геодезії та картографії (на якій автор пройшов шлях 
від аспіранта до професора та став одним з представників київської наукової 
школи геоінформаційного тематичного картографування).  

Пізніше дисципліни геоінформаційного спрямування були введені до 
навчальних планів усіх без винятку географічних спеціальностей, що дало змогу 
формувати професійні компетентності володіння відповідними системами та 
технологіями в майбутній науково-практичній діяльності фахівців-географів, 
об’єктом дослідження яких є територія (як один з важливих атрибутів 
державності). 

Геоінформаційна підготовка географів спрямована на одержання 
студентами базових знань з теорії і практики розробки, функціонування та 
удосконалення геоінформаційних систем, набуття належних практичних 
навичок їх прикладного застосування, наприклад, формування та використання 
баз даних для них, проведення геоінформаційного аналізу даних і проміжних 
результатів, формулювання висновків щодо прийняття рішень для вирішення 
поставлених задач і/або проблем. 

Її сучасний стан характеризується послідовним логічно узгодженим 
вивченням нормативних і професійно-орієнтованих дисциплін, проходженням 
навчальної та виробничих практик на підприємствах, що в сукупності формує 
певну систему професійних якостей (кваліфікаційних характеристик) майбутніх 
фахівців. 

Базовою нормативною дисципліною виступає предмет “Географічні 
інформаційні системи”, що читається на 2–3 курсі бакалаврату в залежності від 
напряму підготовки (за переліком 2010 року) або від освітньої програми (за 
переліком 2015 року). Вивчивши дисципліну, студенти повинні знати сутність, 
смислові значення та теорію створення географічних інформаційних систем; 
структуру ГІС, функції та завдання, що вирішуються за їх допомогою; історію 
розвитку геоінформаційних систем; принципи побудови інформаційного 
забезпечення ГІС, способи введення, збереження та редагування даних; головні 
вимоги, пов’язані з просторовою формою організації та представлення даних; 
рівні проектування баз даних, існуючі їх моделі, модель баз даних, що 
застосовується в переважній більшості сучасних ГІС, основні поняття 
реляційної бази даних; функції систем управління базами даних; види 
геоінформаційного аналізу даних; основи відображення результатів роботи ГІС; 
класифікацію програмного забезпечення, яке відноситься до ГІС та основні 
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функціональні можливості геоінформаційних систем різних класів 
функціональності; теорію та методологію картографування за допомогою ГІС; 
можливі прикладні застосування геоінформаційних систем, зокрема, для 
виконання задач управлінського характеру на різних територіальних рівнях. 
Серед набутих навичок важливими є вміння проводити збір географічної 
інформації для створення баз графічних і атрибутивних даних; організовувати 
процес уведення, зберігання та редагування позиційної та непозиційної частини 
бази даних; здійснювати інтеграцію графічних та атрибутивних даних; 
проводити усі види геоінформаційного аналізу даних, що підтримує конкретна 
ГІС; приймати управлінські рішення на основі результатів роботи ГІС; 
використовувати системний підхід при вивченні основних теоретичних 
положень курсу. До речі, щодо останнього вміння, то воно повинно бути 
актуальним для будь-якого предмету, що вивчається у вищій школі. 

Професійно-орієнтована підготовка забезпечує подальше удосконалення 
знань і вмінь майбутність фахівців та включає дисципліни прикладного характеру 
відповідно до спеціалізації (напряму, освітньої програми). Це, наприклад, “ГІС у 
фізичній географії, геоекології та геоморфології” (для фізико-географів, фахівців з 
міжнародного екологічного співробітництва, геоморфологів, ґрунтознавців); 
“Геоінформаційне моделювання суспільно-географічних процесів”, “ГІС у 
територіальному управлінні” (для фахівців з розміщення продуктивних сил і 
управління регіональним розвитком); “ГІС для організації та надання туристських 
послуг” (з рекреаційної географії та міжнародного туризму); “Бази даних і 
системи управління ними”, “Муніципальні ГІС”, “Земельні інформаційні 
системи”, “Технології створення інфраструктур просторових даних” (картографів 
і землевпорядників); “ГІС у гідрометеорології” (гідрологів, гідроекологів, 
метеорологів). Зрозуміло, що перелік спецкурсів не є повним, їх назви варіюються 
в залежності від можливих змін у навчальних планах. 

Призначення навчальної практики з комп’ютерних і геоінформаційних 
технологій, яка проводиться після 5 семестру обсягом 2 кредити ЄКТС 
(Європейської кредитної трансферної системи), полягає у подальшому набутті 
практичних навичок роботи в середовищі ГІС як програмних продуктів (повно-, 
та багатофункціональних), вузькофункціонального програмного забезпечення, 
програм роботи з векторною графікою. Навчальні завдання індивідуального 
характеру є комплексними та дозволяють в інтенсивному режимі опанувати 
функціональні можливості названих груп (класів) програмних продуктів 
актуальних версій. Необхідність і користь такої практики визначаються 
кваліфікаційними вимогами, що ставляться до майбутніх професіоналів; 
певним логічним місцем дисципліни в навчальних планах; оптимальним 
терміном проведення. Вона є немов би буфером між навчальним закладом і 
підприємством, де студенти використовують набуті компетентності під час 
проходження виробничої практики (після 6 семестру) в умовах розв’язування 
реальних прикладних завдань. Автор не називає конкретні програмні продукти, 
які використовуються в навчальному процесі, щоб не проводити рекламу чи 
навпаки, антирекламу певних розробників. Але їх досить легко визначити, якщо 
знати відповідну класифікацію, представлену в літературі. 
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Серед проблем, які виникають та супроводжують навчальний процес 
доцільно вказати на відсутність необхідних версій програмного забезпечення, 
моральну застарілу технічну складову, на яку не завжди можна встановити 
сучасні прикладні продукти; кадрове забезпечення; відсутність швидкої системи 
оновлення навчально-методичної літератури, яка старіє ще в процесі написання і 
не завжди встигає за швидким удосконаленням функціональних можливостей 
програмного забезпечення процесу навчання. Їх вирішення цілком може 
здійснюватись як заходами еволюційного характеру, так і революційними 
методами.  

Зміст вказаних заходів може бути різноманітний, стосується усіх 
окреслених груп проблем і забезпечується перспективними напрямами, що 
полягають у використанні лише ліцензійних версій програмного забезпечення 
(зараз цей напрям є теж обов’язковим у навчальному процесі); співпраці лише з 
офіційними представниками провідних розробників ГІС та іншого програмного 
забезпечення, акредитованих в Україні; періодичне удосконалення навчальних 
планів у зв’язку зі змінами у вимогах працедавців до професійних якостей 
працівників і велінням часу; постійне підвищення кваліфікаційного рівня 
викладачів, що здійснюють геоінформаційну підготовку через курси, тренінги, 
стажування на підприємствах; відкриття набору студентів за освітньою 
програмою “Геоінформаційні системи і технології” на освітніх рівнях бакалавра та 
магістра; розробка програми підготовки докторів філософії через аспірантуру в 
рамках спеціальності “Науки про Землю” для поповнення і замінності кадрів; 
відкриття окремої кафедри в рамках факультету без зміни кількості штатних 
одиниць з метою оптимізації підготовки фахівців і удосконалення викладання 
відповідних дисциплін. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ  

В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 
 

Компанія «Євротелеком» позиціонує себе як системний інтегратор, і 
знаходиться в офіційних партнерських відносинах з провідними світовими 
виробниками IT і при цьому має високі партнерські статуси, а також має 
наявність штату кваліфікованих консультантів і фахівців, які здатні 
впроваджувати проекти в режимі «повного циклу» - від інженерної 
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інфраструктури - до спеціалізованих корпоративних систем. Ми є офіційним 
партнером Esri в Україні та маємо статус Esri Partner Network Silver, а також є 
партнером IBM, Oracle, HP, Cisco, Aruba і ми в стані реалізовувати проекти не 
тільки в масштабах всієї країни, а й також на міжнародному рівні. 

Компанія «Євротелеком» пропонує впровадження готових рішень для 
управління парком транспортних засобів та рухомим складом, що знижує 
витрати, зменшує ризики та прискорює прийняття рішень, в тому числі при 
настанні надзвичайних ситуацій.  

Ми маємо достатній практичний досвід у наданні послуг щодо створення, 
модернізації та експлуатації геоінформаційних систем на території України. І 
зараз ми реалізовуємо проект зі створення системи моніторингу радіаційного 
стану на території України, з відображенням даних на електронній карті. 
Попередньо концепція проекту була представлена фахівцям потенційних країн-
донорів, а саме, США, Норвегії, країн ЄС і отримала їх позитивну оцінку. 

Ми здатні своєчасно орієнтуватися у нових технологіях і адаптувати їх 
відповідно до потреб наших клієнтів і завжди знайдемо рішення для кожної 

задачі! 
 
Буряченко Андрій Євгенович, 
д.е.н., професор кафедри фінансів 
ДВНЗ «Київський національний економічний  
університет ім. Вадима Гетьмана»  

 
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
Роль місцевого фінансового менеджменту в забезпеченні економічної 

стабільності держави останніми роками підвищується майже в усьому світі, але 
передусім у країнах з перехідною економікою. Адже за умов формування 
відкритого демократичного суспільства становлення і розвиток місцевого 
самоврядування, упорядкування на демократичних принципах життєдіяльності 
кожної громади, яка є замовником і споживачем послуг самоврядування, 
набувають особливого значення. Розвиток громади значною мірою залежить від 
ефективної діяльності самого органу місцевого самоврядування, його 
структури, персоналу, накреслених завдань та пріоритетів діяльності. При 
цьому однією з найважливіших самостійних функцій органів місцевого 
самоврядування стає ефективне управління фінансами на місцевому рівні 
державного управління, тобто реалізація ефективної, чіткої та прозорої 
фінансової політики.  

Процес фінансування розпочинається з закріплення проголошених 
місцевими органами управління цілей і програм фінансової політики у 
відповідних документах з фінансової політики. Інакше кажучи, ухвалення 
документа з питань фінансової політики є основоположним кроком у процесі 
прийняття рішень органом місцевого самоврядування. Цей документ є 
сполучною ланкою між цілями і завданнями, які реалізуються у відповідних 
проектах та на виконання яких офіційні особи органів місцевого 
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самоврядування вирішили спрямувати фінансові ресурси, а також між 
стратегіями і планами, в яких ці фінансові наміри можуть бути впроваджені. 

Отже, місцева фінансова політика — це система принципів і процедур 
організації органами місцевої влади різноманітних видів фінансової діяльності 
на місцевому рівні з метою досягнення цілей і завдань, на розв’язання яких 
спрямовуються відповідні фінансові ресурси. 

До ключових елементів місцевої фінансової політики відносяться: 
установлення основних її цілей; конкретизація перспективних і поточних 
завдань та оптимальне поєднання способів їх розв’язання; розроблення методів, 
засобів та конкретних форм організації відносин, за допомогою яких 
планується досягти поставлених цілей; бездоганне управління кадрами. До того 
ж фінансова політика визначає основи фінансового управління та конкретні 
процедури й механізми ведення фінансових справ у органах місцевого 
самоврядування, а також критерії для оцінки та моніторингу системи 
фінансового управління в органах місцевого самоврядування.  

Місцева фінансова політика має охоплювати два основні аспекти — 
програмний та практичний. Програмний аспект вміщує визначені органами 
місцевого самоврядування офіційні програмні положення, що будуть 
використані для досягнення накреслених фінансових цілей. Практичний аспект 
має базуватися на використанні відповідних інструментів, передбачених 
програмними положеннями. Тобто фінансова політика являє собою зрозумілі та 
прозорі принципи такої діяльності, в якій передбачені способи досягнення 
відповідних цілей та яка виконує роль інструменту, котрий перешкоджає 
розробленню нереалістичних планів. 

Головними складниками місцевої фінансової політики є цілі (завдання, 
які мають бути розв’язані), принципи (на підставі яких передбачається 
розв’язувати поставлені завдання та застосовувати відповідні інструменти), 
механізми реалізації (способи залучення та використання необхідних коштів) та 
ризики (потенційні загрози невиконання поставлених цілей). 

Місцева фінансова політика має вміщувати: види послуг; загальний 
рівень їх надання органами місцевого самоврядування та диференційовані 
джерела надходжень; засоби фінансування капітальних видатків — або завдяки 
збільшенню поточних доходів, або за допомогою випуску боргових 
зобов’язань, що мають погашатися за кошти майбутніх доходів; систему 
заробітної плати, пенсій та соціальної допомоги; визначення строку обігу, схем 
погашення та типи боргових зобов’язань, які використовуватимуться органами 
місцевого самоврядування; рівень видатків та оподаткування за умови змін у 
місцевій економіці; нові принципи управління процесом акумуляції фінансових 
ресурсів для надання будь-яких послуг чи здійснення видів діяльності на основі 
контракту. При цьому треба зауважити, що всі ці аспекти визначаються в межах 
тих повноважень, які надаються відповідному органу згідно з чинним 
законодавством.  

Розробляючи місцеву фінансову політику, неодмінно слід звернути увагу 
на такі питання, як належна фахова підготовка кадрів, котрі обґрунтовують і 
впроваджують фінансову політику та її головні пріоритети, міра зв’язку 
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фінансової політики з іншими видами місцевої політики, контроль над її 
реалізацією. Наголосимо, що всі складники фінансової політики, її цілі, 
завдання та напрями, а також усі найважливіші фінансові питання мають бути 
зафіксовані у формі документа про основні напрями фінансової політики 
органу місцевого самоврядування. У ньому необхідно чітко, зрозуміло, 
послідовно, уникаючи різночитань, викласти її засадничі положення.  

Утім на практиці досить часто місцева фінансова політика не фіксується 
на папері, тобто не затверджується офіційними документами. А така ситуація 
здатна породити серйозні проблеми для органу місцевого самоврядування, 
оскільки незрозумілою залишається позиція місцевого органу влади щодо 
різних питань фінансового управління. Становище ще більш ускладнюється, у 
разі коли змінюються обрані посадові особи або ключові співробітники. Це, 
ясна річ, призводить до невиконання задекларованих програмних цілей, 
ослаблення контролю з боку населення територіальної громади за фінансовою 
діяльністю місцевої влади. 

Аналіз економічного становища України за часів незалежності доволі 
чітко демонструє дві фази – рецесії та економічного зростання. Під час рецесії 
підвищується рівень безробіття, але через зниження купівельної спроможності 
індекс споживчих цін майже не змінюється. І, у свою чергу, у фазі 
економічного зростання рівень безробіття різко зменшується, але рівень 
інфляції зростає. Тому головними завданнями фінансової політики під час 
перебування держави в кожній із цих фаз є стабілізація темпів економічного 
зростання, зменшення коливань економічного циклу, стимулювання розвитку 
пріоритетних сфер діяльності та структурних перетворень, досягнення високого 
рівня зайнятості й помірних темпів інфляції, створення сприятливих умов для 
стимулювання інвестиційної активності, розвитку підприємництва тощо. 

Природно, виникає цілком закономірне запитання: на якому рівні мають 
виконуватися ці завдання – державному або місцевому? І тут кидається у вічі 
абсолютна незаінтересованість місцевих органів влади в розробленні й 
провадженні самостійної політики, а тільки бажання йти у «фарватері» 
державної фінансової політики, що в разі недосягнення поставлених цілей дасть 
можливість зняти із себе відповідальність і перекласти її на владу вищого рівня. 
Річ у тім, що під час рецесії спостерігається скорочення податкових та інших 
надходжень до місцевого бюджету за одночасного збільшення соціальних 
виплат. З погляду місцевих органів влади саме держава повинна створювати 
нові робочі місця та фінансово забезпечувати додаткові соціальні зобов’язання. 
Держава ж, у свою чергу, хоче перекласти фінансові та політичні обов’язки за 
здійснення цих заходів на місцевий рівень. І справді, якщо б місцеві органи 
влади провадили виважену самостійну фінансову політику стабілізації, це 
допомогло б і їм самим, і безпосередньо всій державі, сприяючи досягненню 
стабілізаційного ефекту в економіці. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Целью работы является развитие методологических основ 
территориального управления на основе применения информационно-
управляющих систем и ГИС-технологий для мониторинга и прогнозирования 
экологически опасных процессов, связанных с питьевым водоснабжением и 
водоотведением больших городов. 

Функционально информационная система создается, прежде всего, для 
удовлетворения информационных потребностей лиц, принимающих решения 
по вопросам управления безопасностью коммунальной инфраструктуры 
территорий в его широком понимании через выполняемые функции: 
планирование, организация, регулирование, контроль, учет и анализ. 

В качестве системы управленческих координат в проблематике 
«коммунальные предприятия – городская среда – здоровье людей» принимается 
ряд характеристик (рис. 1).  

Средствами обеспечения выступают программные, технические, 
лингвистические и другие формы. Составной частью управления водной 
безопасностью является экологический и водохозяйственный менеджмент. 

Информатизация управления предполагает единообразное, 
структурированное и унифицированное описание предметной области. Для 
повышения оперативности управления экологической безопасностью 
водоснабжения и водоотведения (ЭБВ) внедряется система поддержки 
принятия управленческих решений (рис. 2). 
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В организационно-техническом плане информационное обеспечение 

водной безопасности и соответствующие технологии могут быть составной 
частью интегрированной информационной системы, создаваемой для 
поддержки деятельности органов государственного управления. Конкретные 
особенности территорий находят свое выражение в уточнении состава 
информационных ресурсов и особенностях аналитической обработки данных с 
акцентированием на моделирование, прогнозирование и управление. 

Математическое описание и многоуровневая 
информационная модель управления ЭБВ 
(параметры модели – числовые характеристики 

проявления нежелательных событий) 

Рациональные схемы информационного 
обеспечения (баз данных) управления ЭБВ 

Функциональная система основных понятий 
предметной области с учетом нормативно-

законодательных актов и обеспечением возможности 
формализации используемых терминов 

Иерархическая структура потенциально опасных 
факторов, их источников, объектов воздействия 

Рис. 2. Базовые блоки информационных 
технологий управления ЭБВ 

Рис. 1. Система координат в управлении экологической 
безопасностью 
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Синтез информационно-моделирующих систем является важным 
компонентом формирования экологически безопасных условий 
централизованного водоснабжения и водоотведения. Они необходимы для 
комплексной оценки состояния главных элементов системы и влияющих 
факторов по направлениям: источники загрязнения поверхностных вод, 
качество питьевой воды, распределительные сети и т.п. Эффективный 
мониторинг процессов необходим не только для управления чрезвычайными 
ситуациями (как это было при аварии на очистных сооружениях г. Харькова в 
1995 г.), но и выбора стратегии водоснабжения-водоотведения, 
обеспечивающей сбалансированное развитие регионов. 

ГИС включает две основные подсистемы: 
Лицензионные электронно-топографические карты образуют различные 

базовые слои: математические элементы, компоненты плановой и высотной 
основы, рельеф суши, населенные пункты, гидрография и гидротехнические 
сооружения, промышленные и сельскохозяйственные объекты, транспортная 
сеть и дорожные сооружения, растительный покров и грунты, 
административно-территориальное устройство территорий, природные явления 
и объекты. 

Тематические слои совокупно характеризуют экосистему поверхностных 
вод и различные среды, с которыми она взаимодействует (рис. 3). 

 

 
 
При формировании баз данных региональных ГИС вводится 

первоочередная информация: карта речной сети с населенными пунктами, 
текущая гидрометеорологическая и гидрохимическая информация, включая 
режим водного стока на имеющихся створах, данные о локализации источников 
загрязнений: их местоположение, объем и режим сбросов, показатели свойств и 
состава возвратной воды. 

Рис.3. Структура основных тематических слоев 
ГИС-технологий ЭБВ 

Природно-
климатические 

условия 

Сеть пунктов 
наблюдения за 
состоянием вод 

Газо-, нефтепроводы; 
линии электропередачи, 
газораспределительные 
станции 

Коммуникации 

Полигоны твердых 
отходов, накопители, 
золоотвалы и 
шлакоотвалы, свалки 
мусора 

Источники 
загрязнения 

Каналы, водозаборы, 
водоводы, артезианские 
скважины, шахтные колодцы 
и др. 

Объекты 
водоснабжения 

Забор природных вод, 
сброс возвратной воды 

Водопользователи 

Предприятия, 
использующие ядовитые 
вещества, военные 
объекты, АЭС, гидроузлы 

Особые объекты 

База 

данных 



«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» 

25 

Разработанные электронные карты пригодны для ситуационного 
моделирования, планирования режимов водопользования, мониторинга 
техногенной нагрузки на водные объекты и решения других задач. 

Целесообразным представляется увязка программ ЭБВ, регулирования 
санитарного состояния источников водоснабжения, развития 
водохозяйственных предприятий, коммунального водоснабжения. 

На базе внесенных в компьютер данных о водопользователях и другой 
графической информации по территории решается большой комплекс задач: 

− Зонирование территорий, подготовка интегрированной информации о 
состоянии окружающей природной среды для разных уровней управления. 

− Разработка экологических прогнозов и программ развития, оценка 
масштабных проектов. 

− Накопление и обработка информации об изменяющихся во времени 
параметрах водной среды с целью экологического прогнозирования и 
управления. 

− Отработка межгосударственных условий взаимодействия в 
пограничных зонах, в том числе, в режиме ЧС в случае актов международного 
терроризма. 

− Моделирование качества воды на водозаборах, обусловленного 
трансграничным переносом загрязняющих веществ в водотоках. 

− Расчет и картографирование зон возможного затопления при авариях 
на плотинах водохранилищ. 

− Обмен информацией о состоянии водной среды с другими 
информационными системами. 

Перспективным направлением становятся ГИМС-технологии (по 
формуле ГИС + Модель = ГИМС), которые ориентированы на сочетание 
эмпирических и теоретических компонентов экоинформатики. Они совмещают 
ГИС-технологии с имитационным моделированием и позволяют проектировать 
оболочки с широким набором функций, обладающих адаптивными свойствами 
с настройкой на предметную область (табл. 1). 

Применение методов математического моделирования и прогнозирования 
с использованием ГИМС-технологий анализа урбанизированных территорий 
позволяет спрогнозировать массоперенос в системе «водосбор – водоем» и 
выйти на расчетные параметры по оптимизации режима водоотведения. 

Параметры диффузных источников можно получать тематическим 
дешифрированием космических снимков. Это позволяет осуществлять 
картографическое моделирование поверхностного стока с его влиянием на 
питьевые водозаборы, оценивать пространственно-временные характеристики 
химического состава природных вод и диффузных источников. 
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Таблица 1 
Информационное сопровождение ЭБВ и водохозяйственной деятельности 

на основе ГИМС-технологий 

 
В состав ГИМС-технологий водохозяйственной деятельности входят: 

базы данных, математические модели, компьютерное обеспечение в виде 
диалоговых средств визуализации результатов для создания систем оповещения 
об аварийных ситуациях и передачи данных мониторинга экологической 
обстановки и объектов водоснабжения-водоотведения, регулирования водно-
экологического режима водохранилищ, улучшения санитарно-экологического 
состояния водозаборов идр. 

Все компоненты интегрируются в общую схему, направленную на 
формирование механизмов управления устойчивым функционированием и 
сбалансированным (воспроизводящим) развитием систем в условиях 
проявления негативных природных и техногенных факторов 

Выполняемые задачи 
и функции 

Характер 
применения 

Выявление проблемных ситуаций 
Дополнительный углубленный анализ 
с выполнением регулирующих мер 

Информационно-аналитическая 
оценка возникающих 
экстремальных ситуаций 

Принятие немедленных и 
долгосрочных решений по 
локализации и ликвидации ущерба, 
наносимого водным объектам и 
системам водоснабжения-
водоотведения 

Оценка риска и запасов 
устойчивости водохозяйственных 
систем 

Отработка мероприятий 
предупреждающего характера 

Систематизация водохозяйственной 
и технико-экономической 
информации 

Управление текущей и перспективной 
обстановкой в регионе 

Вариантное прогнозирование и 
комплексный анализ состояния ЭБВ 

Проведение водохозяйственной 
диагностики, аудита, менеджмента и 
др. 

Моделирование качества воды с 
набором приоритетных показателей  

Оценка и прогнозирования состояния 
вод в источниках водоснабжения-
водоотведения 

Моделирование гидрографов и 
гидрологических ситуаций  

Оптимизация режимов эксплуатации 
водохранилищ для обеспечения 
питьевого водоснабжения 

Моделирование отклика 
биосистемы водопроводной сети на 
повреждающие воздействия 

Оценка бактериологической 
устойчивости сети в условиях её 
"вторичного" микробиологического 
загрязнения 
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В целом географо-информационные системы поддержки процесса 
управления позволяют представить доступную информацию из различных 
областей знаний в удобной форме и обеспечивают повышение оперативности и 
обоснованности принимаемых решений. 

Их внедрение способствует улучшению управляемости водно-
коммунальной сферой территорий и качества жизни человека. 

 
Вишневська Віолета Михайлівна, 
к.т.н., доцент, доцент кафедри  
управління проектами 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ 
 

На сучасному етапі ринкової трансформації економіки, в умовах 
децентралізації влади та підвищенні автономності влади в прийняті рішень на 
місцевому рівні зростає конкуренція між територіями. Різні території змушені 
конкурувати між собою за можливості залучення обмежених ресурсів і 
розробляти стратегії економічного, соціального та політичного розвитку, що 
адекватні даній меті. Це означає, що регіони неминуче повинні подавати і 
продавати себе як майданчик і як інструмент для запуску і реалізації найбільш 
перспективних проектів. Сучасний регіон повинен бути привабливий як територія, 
куди вигідно вкладати інвестиції, куди перспективно переїжджати, жити і вести 
бізнес. Ключовим показником успіху повинне стати: максимальне задоволення 
потреб жителів території в суспільних благах і послугах, створення 
привабливіших, ніж на інших територіях, умов для мешкання і розвитку 
діяльності комерційного і некомерційного характеру. На думку фахівців в галузі 
територіального маркетингу для підвищення конкурентоспроможності економіки 
України маркетинг повинен проникнути у різні сфери життя суспільства, у тому 
числі у діяльність органів державної влади» [2]. 

Маркетинг територій – це маркетинг, який розглядає в якості об’єкту 
уваги та просування територію в цілому, що здійснюється як на, так і за 
межами території та націлений на створення, розвиток, ефективне просування 
та використання конкурентних переваг даної території в її інтересах, в 
інтересах її внутрішніх, а також тих зовнішніх суб’єктів, у співробітництві з 
якими вона зацікавлена.  

За допомогою використання ГІС в територіальному маркетингу можна 
вирішувати завдання щодо: використання існуючих переваг території, розробки 
нових конкурентних переваг, підвищення конкурентоздатності підприємств 
території, виявлення потреб території в товарах та послугах, підвищення 
ефективності збутової, комунікаційної, товарної та цінової політики на 
території. 

Концепція територіального маркетингу забезпечує нову якість 
територіального управління. Основне завдання територіального управління 
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сьогодні - це підвищення привабливості території як місця проживання та 
здійснення діяльності за рахунок максимального задоволення потреб осіб в 
ресурсах і суспільних благах території. Територія, на якій в максимальному 
ступені враховані і задоволені потреби жителів, буде більшою мірою 
конкурентоспроможна. Використання маркетингу територій веде до успішного 
соціально-економічного розвитку території (за рахунок оптимального 
використання наявних ресурсів і всього потенціалу території). 

Соціально-економічний розвиток регіонів безпосередньо залежить від 
наявних на їх території ресурсів, інакше кажучи, від регіонального ресурсного 
потенціалу. Ефективне використання цих ресурсів передбачає розробку 
комплексної програми розвитку території, складовою частиною якої є 
концепція територіального маркетингу регіону. 

Основним суб'єктом територіального маркетингу в силу особливих 
компетенцій і повноважень є територіальні органи влади, які організують 
взаємодію між різними суб'єктами територіального маркетингу, координують 
діяльність суб'єктів територіального маркетингу і створюють умови для розвитку 
ініціатив (комерційного та некомерційного характеру), спрямованих на розвиток 
території. 

Вивчення маркетингового середовища в територіальному маркетингу 
дозволяє виявити умови, сили, суб'єкти, що впливають на розвиток території. 
Комплекс територіального маркетингу - це сукупність керованих параметрів, 
маніпулюючи якими можна найкращим чином задовольнити потреби людини і 
економічних суб'єктів у громадських послугах і ресурсах території. Комплекс 
територіального маркетингу складається з 4 елементів - засобів маркетингу: 
територіальний продукт, ціна територіального продукту, локалізація 
територіального продукту, просування територіального продукту. 

Територіальний продукт – асортимент, кількість і якість ресурсів 
території: її географічне положення, населення (персонал), якість життя, 
інфраструктура, здатність працювати з високими технологіями, сировинні 
ресурси, рівень ділової активності, рівень розвитку рекламного ринку, ринку 
public relations і т.д.; 

Для створення умов прогнозованого розвитку території, підвищення 
ефективності управління, супроводження містобудівної діяльності, поліпшення 
екологічного і техногенного становища населених пунктів у провідних країнах 
світу використовують геоінформаційні системи та системи моделювання на базі 
геоінформаційних технологій для підготовки пропозицій щодо прийняття 
управлінських рішень [1]. 

Геоінформаційні системи (ГІС) допомагають швидко і якісно аналізувати 
велику кількість даних. Під ГІС розуміються багатофункціональні засоби для 
аналізу різної інформації, такої як: демографічної, статистичної, земельної, 
муніципальної та інших. Основне завдання ГІС полягає у прийнятті 
управлінських рішень, заснованих на просторовому аналізі, математико-
картографічному моделюванні, візуалізації, прогнозуванні й оцінці. 

Геоінформаційна система дозволяє оперативно накопичувати економічну 
інформацію, яка характеризує різноякісні аспекти діяльності, що відносяться до 
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територіальних систем різного рівня ієрархії і забезпечує її прив'язку до 
картографічного матеріалу.  

Використання ГІС є перспективною технологією при проведенні 
маркетингових досліджень для прийняття стратегічних, концептуальних і 
управлінських рішень в управлінні територіальним розвитком. Такі дослідження 
дозволяють визначити цільову аудиторію в потрібній територіальній одиниці, 
провести конкурентний аналіз, визначити найкраще місце розташування нового 
об'єкта, розробити концепцію для досліджуваної території. 

Реалізація територіального маркетингу за допомогою використання ГІС- 
технологій дозволяє: визначати роль і завдання суб'єкта управління адекватно 
новим умовам господарського життя; використовувати принципово нові методи 
і інструменти територіального управління, що забезпечить якісне надання 
публічних послуг, дозволить організувати взаємодію господарських суб'єктів, 
створить передумови для успішної реалізації приватних ініціатив комерційного 
і некомерційного характеру; усвідомлено використовувати конкурентні 
переваги території, грамотно позиціювати і уміло просувати інформацію про 
територію; поєднувати в процесі управління досягнення соціальних, 
комерційних і бюджетних цілей розвитку території 
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ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ  

МІЖ ВЛАДОЮ І СУСПІЛЬСТВОМ 
 
Останнє десятиліття у світі ознаменувалося швидкою трансформацією 

існуючих систем державного управління у напрямі підвищення їх ефективності 
і результативності. У більшості розвинутих країн і в низці країн із перехідними 
соціально-економічними системами наразі здійснюється реалізація комплексу 
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програм, пов’язаних із адміністративною реформою і реформою державної 
служби, реформою системи державного регулювання економіки, податкового 
адміністрування, управління державними витратами тощо. Безумовно, основна 
мета проведення таких реформ полягає у підвищенні ефективності державного 
апарату і відповідного забезпечення переходу від державного адміністрування 
до ефективного державного управління. 

В основі концепції державного управління лежить економічний підхід, 
який передбачає оцінку державного управління з точки зору ефективності 
надання населенню різноманітних послуг. Поступово концепція державного 
управління починає доповнюватися концепцією ефективної держави, у якій 
акцент зроблено на удосконаленні механізму прийняття рішень і розвитку 
здатності центрів прийняття рішень реагувати на динамічні зміни зовнішнього 
середовища, тобто більш повно враховувати потреби суспільства. При цьому 
зарубіжний досвід вказує на те, що ефективне державне управління неодмінно 
базується на використанні сучасних інформаційно-комунікативних технологій. 

За переконанням Ванєєва О.М. [2], розповсюдження інформаційно-
комунікаційних технологій і проникнення їх у всі сфери суспільного життя 
створюють технологічні передумови для розвитку громадянського суспільства 
за рахунок реального забезпечення прав громадян на вільний і оперативний 
доступ до інформаційних ресурсів. Відтак, вважаємо, що розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій призводить до неминучих змін у 
системі інститутів політичної демократії, яка набуває рис все більшої участі 
громадян у процесі формування і прийняття політичних рішень. Сьогодні ці 
технології є обов’язковим елементом будь-яких політичних проектів, особливо 
тих, які реалізуються у сфері довгострокового реформування і модернізації 
органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Чимало науковців сьогодні звертається до проблеми використання 
інформаційно-комунікативних технологій як основи демократизації політичної 
системи і моделі взаємовідносин влади і суспільства [3; 7], а також формування 
нового соціального інтерфейсу влади і держави в очах пересічних громадян і 
суспільства в цілому [6]. З огляду на це, до лексикону політичної науки досить 
швидко увійшло поняття «електронна демократія», яке вживається не лише 
вченими, але й політичними діячами, у тому числі і на рівні вищого 
керівництва держави.  

Розглядаючи «електронну демократію», як політичну систему, у якій 
механізми управління є максимально інформатизованими, можна помітити її 
наближеність до ідеалу демократії участі, оскільки механізми електронної 
демократії дозволяють широким верствам населення приймати участь в 
обговоренні і прийнятті важливих політичних рішень [4; 5]. У той же час, 
електронну демократію можна розглядати не лише як політичну систему, а як 
сукупність механізмів, інформаційних технологій, які використовуються з 
метою оптимізації взаємовідносин влади і суспільства, розширення простору 
політичної комунікації держави і громадян і її демократизації шляхом 
підвищення реальної участі громадян у політичному житті держави [1]. 
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До основних механізмів електронної демократії сьогодні належать: 
електронне голосування (голосування по мобільному телефону, інтернет-
вибори); механізми мережевої комунікації громадян і колективного 
обговорення проблем і питань суспільно-політичної тематики в режимі on-line; 
механізми формування online-спільнот, у тому числі механізми планування і 
реалізації громадських ініціатив; механізми мережевої комунікації громадян з 
органами влади, включаючи інструменти впливу на прийняття рішень і 
громадський контроль за діяльністю органів влади і місцевого самоврядування. 

На нашу думку, в Україні створити ефективну систему електронної 
демократії можна лише за умови чіткої правової підтримки, що закріплює за 
усіма учасниками електронної взаємодії не лише права, але й певну 
відповідальність. Однак не варто розглядати електронну демократію лише як 
черговий рівень глобального розвитку демократичних інститутів, або як 
технічну інновацію, завдяки якій діалог між суспільством і владою почав 
здійснюватися більш комфортно і оперативно. Її функціонал набагато ширший, 
адже саме завдяки впровадженню електронної демократії можна виявити 
найбільш значні проблеми, що притаманні демократичному устрою держави. 

Розвиток електронної інфраструктури державного управління в Україні 
передбачає значно більше, ніж створення системи сайтів органів влади та інших 
установ і організацій: вказаний захід, так само як і збільшення кількості 
комп’ютеризованих робочих місць державних службовців, дозволить лише 
автоматизувати певну частину адміністративно-управлінської діяльності, 
перевести її зі «світу паперів» до сучасного мережевого простору. З точки зору 
політичної теорії, мова йде про серйозну трансформацію принципів взаємодії 
влади і громадянського суспільства, коли громадянин із об’єкта владно-
управлінського впливу перетворюється на компетентного споживача послуг, 
які надаються державними структурами, і одночасно стає повноправним 
учасником процесу прийняття політичних рішень як на місцевому і 
регіональному, так і на загальнонаціональному рівнях. 

Очевидно, що основою впровадження електронної демократії в Україні 
має стати підвищення реальної участі громадян у політичному управлінні. 
Електронна демократія стимулює громадянську соціальну активність, оскільки 
в мережі Інтернет користувачі отримують можливість дискутувати з приводу 
тих питань, які стосуються їх життя і життя країни в цілому. Іншими словами, 
однією із основних ознак електронної демократії є не що інше, як її 
спрямованість на виявлення ініціативи «знизу». 

Узагальнюючи викладене, можемо зробити висновок про те, що сьогодні 
ми спостерігаємо унікальне явище еволюції історії державного життя нашої 
цивілізації. Використання сучасних технологій не лише допомагає індивідам 
оперативно отримувати актуальну інформацію про суб’єкти державного 
управління і безпосередньо звертатися до органів державної влади, але й 
дозволяє суб’єктам державного управління оперативно отримувати і 
аналізувати інформацію про явища суспільного життя, які потребують 
прийняття важливих управлінських рішень. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ У СФЕРІ ПЛАНУВАННЯ  

І УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
 

1. Сучасний стан впровадження географічних інформаційних систем 
(далі, ГІС) у сфері планування і управління територією населених пунктів 
(системи програмного, апаратного та інформаційного забезпечення). 

Для автоматизованих систем та технологій у сфері планування і 
управління територією населених пунктів на даний час притаманні особливості 
використання даних та програмного забезпечення цифрової картографії та ГІС, 
як засобів побудови та використання креслень в цифровому вигляді, що є 
наслідком досить довгого періоду використання Computer aided design (CAD-
систем) та основаних на них технологій.  
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В більшості випадків, при реалізації застосовується підхід “карта та база 
даних”, який полягає у зберіганні карт та атрибутивної інформації у базі даних. 
В той же час, основною рисою ГІС є використання геопросторової бази даних 
для відображення даних у вигляді різноманітних документів на основі 
побудови карт, формування таблиць, тексту засобами вибірки з бази даних і 
геопросторового моделювання та аналізу даних, отриманих за результатами 
вибірки  

Результатом розробки генерального плану зазвичай є, або набір з кількох 
dwg-файлів креслень AutoCAD, або набір shp-файлів з не уніфікованими 
шарами об’єктів. Тобто, в кожному окремому випадку назви шарів та об’єктів, 
їх кількість та сутності - різні.  

Те саме стосується топографічної основи, яка найчастіше готується в 
форматі dmf-файлів програмного забезпечення Digitals. 

В кращому випадку, програмне забезпечення ГІС застосовується на рівні 
використання шарів векторних та растрових даних, реалізованих у вигляді 
геобази даних.  

Останнім часом, у ряді областей та міст було виконано роботи із 
створення систем містобудівного кадастру на базі сервера ArcGIS, а Мінрегіон 
України наказом від 14.08.2015 № 193 затвердив перелік класів об’єктів 
містобудівного кадастру, що суттєво сприяє уніфікації даних та впровадженню 
ГІС у сфері планування і управління територією.  

2. Досвід створення інфраструктури бази геопросторових даних 
планування і управління територією населених пунктів. 

Склад та зміст послуг із формування інфраструктури бази геопросторових 
даних визначається, з одного боку, необхідністю автоматизації процедур 
формування, ведення і використання бази даних містобудівного кадастру, а з 
іншого боку – необхідністю підготовки та внесення необхідних для цього 
наявних геопросторових даних до бази. 

Не зважаючи на широке впровадження інформаційних технологій, 
завдяки якому технічне забезпечення місцевих органів влади та місцевих 
органів містобудування і архітектури останнім часом значно покращилось, 
інфраструктура для впровадження ГІС зазвичай відсутня і потребує розробки та 
впровадження відповідних заходів, до яких, зокрема, входять: 

- формування архітектури апаратного і програмного забезпечення 
системи; 

- формування структури бази даних; 
- формування та запровадження організаційно-методичних заходів 

створення та ведення бази геопросторових даних планування і управління 
територією населених пунктів. 

Найбільш ефективно, на даний час, проявила себе серверна архітектура 
ГІС, заснована на об’єктно-реляційній моделі даних, що забезпечує збереження 
не лише даних, але й відношень між ними (включаючи геопросторові) на різних 
рівнях об’єктів. 

3. Досвід збору та підготовки (попередня обробка) різнорідних 
геопросторових даних планування і управління територією населених пунктів.  
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Однією з найбільш проблемних складових впровадження ГІС у сфері 
планування і управління територією, є підготовка геопросторових даних для 
наповнення та ведення системи. 

В рамках попередньої обробки даних виконується характерний для кожного 
населеного пункту комплекс робіт щодо приведення результатів розрізнених робіт 
із складання та використання топографічних планів та карт, адресної інформації, 
землевпорядної та містобудівної документації попередніх років, а також інших, 
які є важливою складовою інформаційних ресурсів та правової основи 
містобудівного кадастру, до структури та вимог системи управління даними. 

В результаті відсутності єдиного підходу щодо накопичення та 
використання, наявним даним притаманні такі недоліки, які необхідно 
виправити в процесі попередньої обробки:  

- назви шарів цифрових карт не уніфіковані, що ускладнює повторне 
використання даних для інших завдань;  

- кількість об’єктів та перелік їх атрибутів в шарах з однаковими назвами 
не співпадає; 

- назви та кількість параметрів (атрибутів) однакових об’єктів різних 
наборах даних не співпадають;  

- у більшості випадків відсутня класифікація та уніфікація значень 
атрибутивної інформації; 

- зазвичай відсутні метадані, які характеризують структуру, склад, зміст 
та якість даних, що інколи унеможливлює їх повторне використання, або 
спільне використання з суміжними інформаційними системами; 

- відсутні параметри систем координат наборів даних; 
- документи про надання і зміну поштових адрес, а також назв вулиць 

міста у багатьох випадках не містять графічну частину; 
Основними критеріями визначення процедур попередньої обробки є 

відповідність фізичної (формати файлів, що містять дані та типи носіїв) та 
логічної (організація даних та система їх уніфікації: класифікації та 
кодифікації) структури, системи координат та наявності її параметрів, наявність 
мета даних (даних про виконавців робіт, відомості про актуальність та точність, 
документованість даних та інше). 

В рамках попередньої обробки наявних векторних та атрибутивних даних 
використовуються зазвичай такі основні типи процедур попередньої обробки: 

- процедури переформатування забезпечують зчитування даних з файлів 
вихідного формату, а також створення файлів та запис їх у файли для 
подальшої обробки та збереження в базі даних; 

- процедури реструктуризації (зміни логічної структури) наявних даних 
забезпечують зчитування даних існуючої структури з подальшою їх 
реорганізацією і записом у вихідний файл або файли за новою структурою з 
трансформуванням їх властивостей (атрибутів); 

- процедури проекційних перетворень або трансформування до іншої 
системи координат наявних даних забезпечують визначення параметрів 
системи координат наявних даних або їх (даних) трансформування до заданої 
системи координат, із зазначенням параметрів системи координат наявних 
даних та цільової системи координат; 
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- процедури формування метаданих забезпечують визначення та введення 
“даних про дані”: актуальність, джерело, документальність даних та інші. 

Виходячи з результатів аналізу наявних ортофотопланів реалізуються такі 
основні процедури попередньої обробки для введення їх до бази даних: 

- переформатування зображень, що зберігаються у форматі GeoTIFF, що 
дещо відрізняється від стандарту, до стандартного формату GeoTIFF; 

приведення розмірів зображення, розмірів пікселя в масштабі плану та 
координат кутів зображення до чітких точних значень, з урахуванням розміру 
пікселя; 

- формування блоків зображень для перепроектування; 
- визначення параметрів цільової системи координат; 
- перепроектування блоків зображень до цільової системи координат; 
- формування зображень для введення в базу даних. 
Зважаючи на те, що служба містобудівного кадастру на даний час за 

чисельністю складається з кількох (у більшості випадків 3-х співробітників), 
більшу частину роботи з підготовки даних для первинного наповнення бази 
даних доцільно виконувати організаціям, що мають належне технічне 
оснащення та досвід у цій сфері. 

4. Програмне та методичне забезпечення ведення та використання 
геопросторових даних планування і управління територією населених пунктів.  

Ведення бази даних системи, як і самої системи, забезпечується 
кваліфікованим персоналом місцевого органу містобудування і архітектури.  

Найбільш критичним питанням ведення та використання геопросторових 
даних планування і управління територією є методичне забезпечення. 

На даний час, процедура ведення містобудівного кадастру та 
інформаційної взаємодії з іншими інформаційними системами визначена лише 
на загальному рівні і не має методичного забезпечення. А отже, єдиний шлях 
вирішити проблему ведення, - розробити та запровадити методичне 
забезпечення на основі формування та запровадження організаційно-
методичних заходів створення та ведення бази геопросторових даних 
планування і управління територією населених пунктів, виконаного на етапі 
створення інфраструктури системи. 

Програмне забезпечення доцільно створювати на основі використання 
серверних та веб-застосувань ГІС із залученням інструментів моделювання та 
аналізу для породження результатів. Крім того, для створення спеціальних карт 
та документів, які вимагають виконання складного інтерактивного 
геопросторового аналізу, доцільно застосовувати стандартні ГІС інструменти, 
такі як ArcMap, ArcTools тощо. Такий підхід дозволяє забезпечити більш 
широке використання геопросторових даних для планування і управління 
територією за відсутності прикладного програмного забезпечення, але накладає 
додаткові, досить серйозні вимоги, до кваліфікації спеціалістів, які будуть 
працювати с ГІС.  

5. Висновки та пропозиції. 
На даний час впровадження ГІС у сфері планування і управління 

територією населених пунктів нагальне питання, але доволі складне.  
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Для його здійснення необхідно передбачити запровадження низки заходів, в 
першу чергу, організаційно-методичних та технічних щодо створення 
інфраструктури системи, підготовки даних та ведення системи. Помилки, 
допущені на цьому етапі, досить важко виправити в подальшому, а отже, 
зазначені заходи повинні бути протестовані в процесі дослідної експлуатації 
системи. 

 
Греку Рудольф Харитонович, 
к.ф.-м.н., вед. научн. сотрудник, 
Литвинов Дмитрий Александрович, 
к.ф.-м.н., вед. научн. сотрудник, 
Греку Татьяна Рудольфовна, 
к.геол.н., научн.сотрудник, 
Институт геологических наук НАН Украины 

 
СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ МАЛЫХ СМЕЩЕНИЙ  

ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
НАПРЯЖЕННЫХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ 

 
В работе приводятся результаты выявления вертикальных и 

горизонтальных смещений земной поверхности по спутниковым 
радиолокационным данным. В большинстве случаев такие смещения являются 
предвестниками или результатами экологических катастроф. К ним относятся 
землетрясения и оползни, а также антропогенные воздействия на 
экологическую среду (шахты, метро, истощение водоносных горизонтов, 
подвижки крупноблочных сооружений – АЭС, дамбы ГЭС, берегоукрепления). 
Исследования смещений земной поверхности выполнены для экологически 
напряженных регионов Украины: Крымский полуостров, Криворожский 
бассейн, Чернобыльская АЭС. На основе разработанного в Институте 
геологических наук НАН Украины метода гравитационной томографии 
рассмотрены также структура и геодинамика верхних слоев земной коры, 
которые подтверждают видимые по спутникам смещения на поверхности. 

Спутниковые радиолокационные съемки и интерферометрические 
технологии обработки снимков позволяют оперативно определять детальную 
топографию (3÷30 м/пиксел), а также малые (миллиметры-сантиметры) 
вертикальные и латеральные смещения земной поверхности с временными 
интервалами между съемками от 24 часов до нескольких лет [6]. Помимо 
амплитудных характеристик на снимках, в измерениях используются значения 
фазы отраженных сигналов, что обеспечивает чувствительность относительных 
наблюдений до единиц миллиметров. Метод интерферометрии имеет высокую 
теоретически достижимую точность результатов 2-4 мм, при длине волны 
радиолокационного источника излучения ИСЗ ERS 5.66 см.  

В настоящей работе использованы радиолокационные снимки ИСЗ ERS-1 и 
ERS-2, полученные в рамках гранта АО358 Европейского космического агентства 
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по проблемам изучения Антарктиды и территории Украины. Обработка 
выполнялась с использованием программных продуктов ERDAS/США и ArcGIS.  

Для исследования геодинамических смещений на Крымском полуострове 

использованы радарные снимки ИСЗ ERS-1 (04.11.1995) и ERS-2 (10.01.2010), 
которые включают часть степного равнинного Крыма, а также территорию 
тектонически активной области Крымских Гор. Площадь каждого снимка 
составляет 100х100 км. Перпендикулярная базовая линия между супутниками - 
256 м.  

На рисунке 1 показаны результаты определения латеральных сдвигов на 
Крымском полуострове за временной интервал свыше 15 лет. Отрицательные 
значения (синий цвет) характеризуют смещения северо-западного направления 
вдоль излучения радарного сигнала от антенны по правому борту супутника, 
который двигался по нисходящей орбите. Эта область относится к Горному 
Крыму. Максимальные значения до -4.3 см расположены на плоскогорье с 
центром горы Чатыр-Даг. Области желтого оттенка, в основном на западной 
окраине полуострова с максимальними величинами смещения до 10 см, 
относятся к подвижкам в противоположном юго-восточном направлении. 
Центральная часть на рисунке (светлый оттенок) характеризуется малыми 
величинами смещения -1 ÷ +1 см. 

Полученные по спутниковым данным оценки сдвигов земной 
поверхности горного Крыма связаны с процессами землетрясений в Черном 
море, где большинство гипоцентров находятся на расстоянии от берега до 40 км 
и сосредоточены на крутом материковом склоне [1]. Глубинное строение этой 
области гипоцентров было определено по томографическим моделям. 
Последние показывают, что источником землетрясений является аномальное 
разуплотненное тело на глубинах до 20-30 км, которое сформировалось в 
результате отторжения (деламинации) вышележащих масс при сжатии 
литосферных плит Восточно-Европейской платформы и Черного моря. 
Отторгнутое менее плотное тело в окружении более плотных масс имеет 
тенденцию к всплытию, что может сопровождаться землетрясением. 

 

 
Рис. 1. Результаты определения латеральных сдвигов земной поверхности 

Крымского полуострова 
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На западной окраине полуострова выявлена область смещений 
противоположного юго-восточного направления по отношению к восточному 
Крыму. В работе [4] по результатам высокоточных геодезических GPS 
наблюдений определены векторы смещения земной поверхности по 
направлению восток-северо-восток со скростью 2-3 см/год. Эти данные 
подтверждают выявленную по спутниковым снимкам юго-восточную 
составляющую такого смещения из района горных массивов Балканид.  

Для исследования проседаний земной поверхности в Криворожском 

регионе были использованы спутниковые наблюдения по программе «Тандем» 
ИСЗ ERS1 (22.10.1996) и ERS2 (23.10.1996) с интервалом съемки ровно 24 часа. 
Близкие по времени снимки обеспечивают значительное подобие между 
изображениями и, соответственно, высокий уровень когерентности. По всей 
территории снимков 100х100 км значения когерентности выше пороговой 
величины 0.33 охватывают 61% площади. Перпендикулярная базовая линия 
между спутниками составляет 193.1 м. 

В исследуемом районе открытые карьеры и шахты непосредственно 
примыкают к густонаселенным районам. Это приводит к опасным изменениям 
окружающей среды в виде смещений земной поверхности. Обычные 
геодезические методы (лазерные дальномеры, нивелирование и GPS) не могут 
обеспечить повсеместно оценку изменяющегося ландшафта. Представляемый 
метод спутниковой радиолокационной интерферометрии является наиболее 
эффективным средством для контроля поверхностных изменений. За рубежом 
имеется значительный опыт использования таких технологий [7].  

По результатам обработки получена детальная топография земной 
поверхности с разрешением 40 м/пиксел по всей площади снимка. Сравнение 
с данными наиболее детальной глобальной цифровой модели высот SRTM [5] с 
разрешением 90 м составило +/-10 см.  

Важной задачей исследований является выявление вертикальных 
смещений земной поверхности в городской черте и в районах шахтных 
разработок. Основная идея этого метода состоит в исключении из наблюденной 
по паре спутников интерферограммы данных предварительно известной модели 
высот (в нашем случае – SRTM DEM). Полученная таким образом измеренная 
разность фаз пропорциональна искомой величине подвижек поверхности.  

В докладе приводится карта вертикальных смещений земной поверхности 
по всей площади снимков за временной интервал 24 часа между съемками. На 
рисунке 2 более детально показаны фрагменты снимка с проседаниями и 
возвышениями в районах городской застройки, шахт и промышленной зоны 
комбината Криворожсталь. Общий фон смещений на рисунках составляют 
значения в диапазоне от 0 до +/-2 мм. Проседания (синий цвет) более 2 мм, но 
менее 10 мм на карте 2а относятся к районам техногенной деятельности: жилые 
кварталы, шахты, открытые карьеры и дорожные магистрали. Проседания в 
диапазоне более 10 мм проявляются здесь только в зонах водоемов и открытых 
карьеров в южной части района. На рисунке 2б показаны возвышения-отвалы 
(белый цвет) и проседания (черный цвет) по абсолютной величине менее 2.5 
мм.  
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Рис. 2. Карты вертикальных смещений (проседаний и возвышений) земной 
поверхности по результатам дифференциальной обработки спутниковых 
радиолокационных снимков ИСЗ ERS1/2 за временной интервал между 

съемками 24 часа 
 

В период исследований не было возможности выполнить дешифровку 
объектов и провести наземные наблюдения в отдельных районах для сравнения 
со спутниковыми данными. 

В настоящий период тридцатилетия аварии Чернобыльской АЭС в 
большей степени чем прежде отмечается, что причина катастрофы имеет не 
чисто техногенный характер, а связана с природными геотектоническими 
явлениями. По материалам выступлений академика В.М. Шестопалова 
(Институт геологических наук НАН Украины) район Белорусско-Украинского 
Полесья подвергается воздействию достаточно сильной сейсмической 
активности, которая связана с зоной геологических разломов и сопровождается 
проседаниями земной поверхности. Для определения интенсивности смещений 
использована интерферометрическая технология DInSAR по паре снимков на 
восходящих орбитах ИСЗ ERS2 за период 20 месяцев от 18.08.1997 г. до 
05.04.1999 г. Перпендикулярная базовая линия между спутниками составляет -
495.4 м.  

На рисунке 3 показана карта горизонтальных смещений по спутниковым 
данным. Интенсивность смещений в районе 4-го энергоблока ЧАЭС составила 
7.4 см за время между съемками. Максимальные деформации в пределах 
снимка достигают 15 см в северо-восточном направлении и 10 см в юго-
западном. Изолинии на карте проведены через 2 см. Вертикальные проседания 
в районе имеют тот же порядок величин, что и горизонтальные смещения. 
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Отрицательные величины в этом случае означают проседания, а 
положительные – возвышения.  

 

 
Рис. 3. Горизонтальные смещения земной поверхности по результатам 

радарной съемки ИСЗ ERS2. Изолинии нанесены через 2 см 
 

Для выявления геодинамических причин таких деформаций рассчитаны и 
построены томографические модели глубинной структуры плотностных 
аномалий. На рисунке 4А показано латеральное распределение аномалий 
плотности геологических структур на глубине 680 м. Обращают на себя 
внимание два участка более частого расположения изолиний в центральной 
части снимка на аномалии с пометкой 10 см. Уплотнения изолиний 
характеризуют зоны сжатия. Подобные интенсивные контактные области 
геологических структур наблюдаются лишь в тектонически активных районах 
коллизии горных Карпат с континентальными платформами. Именно в такой 
напряженной области расположена Чернобыльская АЭС.  
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Рис. 4. А) распределение аномалий плотности по латеральному сечению 

на глубине 680 м. Синий цвет – менее плотные аномалии, желтый – более 
плотные. Белая линия – положение вертикального разреза аномалий плотности 

на рисунке 4 Б. Б) Вертикальное распределение аномалий плотности по 
широтному разрезу через Чернобыльскую АЭС. Аномалии приведены в 
процентах от значений плотности масс на соответствующих глубинах, 

возмущающих гравитационный потенциал Земли (например, может 
использоваться модель PREM 1981 [5]) 

 
На рисунке 4Б показана структура аномалий плотности по вертикальному 

разрезу. Белой линией отмечено направление потока разуплотненных масс 
(синий цвет) с востока и запада на глубинах 6-6.5 км. На долготе 29° 
начинается подъем масс к поверхности. Этот процесс вызывает раздвижение 
более плотных аномалий (желтый цвет) и формирование зоны сжатия на 
глубинах менее двух километров. Разуплотненные массы, вероятно, насыщены 
углеводородами. Подтверждением этому может служить известное 
эксплуатируемое месторождение нефти на территории Беларуси. В материалах 
академика В.М. Шестопалова также отмечается появление углеводородных 
выбросов в период аварии на атомной электростанции. 

Заключение. Технология спутниковой радиолокационной 
интерферометрии позволяет с высокой детальностью и на больших площадях 
обеспечивать оперативную регистрацию опасных деформаций крупноблочных 
сооружений, а также поверхностных смещений в урбанизированных областях, 
районах шахт и подземных хранилищ.  

Полученные оценки смещений могут уточняться при использовании 
дополнительных снимков и более современных спутниковых систем 
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радиолокационного зондирования с лучшим пространственным и временным 
разрешением съемки.  
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ГЕОДАНИХ ЩОДО ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС 

 
Здоров’я населення – це найважливіший елемент державного розвитку та 

показник соціально-економічного стану населення. Людина, спроможна 
приносити користь для держави, коли вона перебуває у здоровому стані, як 
фізіологічному так і духовному. Цей стан реалізується через функції рекреації, 
однією з яких є медико-біологічна функція. Вона полягає в санаторно-
курортному лікуванні та оздоровленні. Реалізація цієї функції полягає у 
використанні природних лікувальних ресурсів (ПЛР). Просторово-
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територіальне поширення визначає можливість організації на природних 
територіях територіально-рекреаційних систем.  

Нами розглянуто та систематизовано основні відомості про наявність 
ПЛР у Миколаївській області, які представлено мінеральними водами (МВ), 
лікувальними грязями (пелоїдами), кліматичними умовами та морським 
узбережжям.  

На території широко розповсюджено різноманітні гідрохімічні типи МВ, 
відмінні за хімічним та газовим складом. Формування хімічного та газового 
складу МВ визначається особливостями території, літологічним складом порід, 
ступенем їх промитості, умовами водообміну. 

Для території вцілому характерна зміна іонного складу з глибиною від 
сульфатних, гідрокарбонатно-сульфатних до хлоридно-сульфатних, 
гідрокарбонатно-хлоридно-сульфатних та хлоридних. Спостерігається 
коливання аніонного та катіонного складу підземних вод, що виражається у 
складності гідрохімічного типу мінеральних вод. 

Підземні МВ приурочено до Причорноморського артезіанського басейну 
та Українського кристалічного масиву тріщинних та блокових вод. Основні 
водоносні горизонти (комплекси), які розповсюджено на території 
Миколаївської області і придатні для використання у лікувальних та 
рекреаційних цілях, відносяться до відкладів неогену, палеогену та 
тріщинуватих зон кристалічних порід докембрію. 

У різні часові проміжки було проведено медико-біологічну оцінку якості 
та цінності 8 водопунктів МВ на можливість їхнього використання у 
промисловому фасуванні. Це переважно води, які відносяться до мінеральних 
без специфічних компонентів та властивостей. 

Використовуються мінеральні води, насамперед, у промисловому 
фасуванні у якості природних столових або лікувально-столових. До ДСТУ 
878-93 включено 18 МВ (11 – столових та 7 лікувально-столових), з них на 
сьогодні використовується тільки 7. Лікувальні води, які є основою для 
забезпечення функціонування санаторно-курортної сфери зовсім не 
експлуатуються, значну кількість свердловин затомпоновано та не досліджено. 

Серед перспективних проявів МВ з специфічними компонентами та 
сполуками у Миколаївській області є води радонові, йодо-бромні, термальні 
води, які можуть бути розкрито у водоносних горизонтах півночі та південної 
частини області. На території м. Очаків було досліджено МВ двох типів — 
хлоридні натрієві середньої мінералізації та йодо-бромні хлоридні натрієві 
високої мінералізації, придатні для санаторно-курортного використання. У 
м. Коблево перспективні у використанні при зовнішньому застосуванні 
мінеральні бромні хлоридні натрієві води високої мінералізації однойменного 
родовища. В районі м. Очакова крім вищезгаданих маломінералізованих 
хлоридних натрієвих вод виявлено ще 2 родовища у відкладах різного 
геологічного віку. Це родовище мінеральних розсільних йодо-бромних, борних 
хлоридних натрієвих вод палеогенових відкладів та розсільних термальних 
йодо-бромних вод відкладів крейди. Насьогодні родовища не експлуатується. В 
районі м. Снігурівка МВ, що приурочені до верхньосарматських вапняків, 
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мергелів, за хімічним складом маломінералізовані сульфатно-хлоридні 
кальцієво-магнієво-натрієві. До сарматських відкладів належать і МВ смт. 
Березанка. В північно-західній частині області водоносні горизонти МВ 
приурочено до тріщинуватих кристалічних порід докембрію, хімічний склад 
яких характеризується від гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридного натрієво-
магнієвого типу до сульфатно-хлоридного складного катіонного складу з 
мінералізацією 0,6 – 1,4 г/дм3, та іноді зустрічаються води з умістом різної 
концентрації радону. 

Щодо лікувальних грязей (пелоїдів) території материкової частини 
області, а саме для південної її частини з водоймами лагунного та лиманного 
типів, характерне розповсюдження ропи та пелоїдів сульфідного типу. Одним з 
найбільших в Україні за своїми запасами є Тилігульське родовище лікувальних 
грязей (пелоїдів). 

Не менш важливими природним лікувальним ресурсом є морське 
узбережжя, яке простягнулось в межах області на понад 30 км до м. Очаків, та 
представлене різними акумулятивними та абразійними формами рельєфу. 
Акумулятивні форми рельєфу представлено пляжами, косами, терасами з 
різним складом наносів від піску до крупної ракуші, та є найбільш 
перспективними у використанні з метою оздоровлення, при застосуванні усіх 
природних складових геосистеми пляжу — клімат-море-пісок. 

Використання природної території для курортно-рекреаційних цілей 
повинне обґрунтовуватись комплексом досліджень фізико-географічних, 
інженерно-геологічних, медико-біологічних та інших. Тому першочерговим є 
систематизація даних по ПЛР та створення банків даних, які будуть 
використовуватись при прийнятті управлінських рішень, у тому числі при 
територіальному плануванні курортно-рекреаційних територій. 

База геоданих — це структурований спосіб збереження інформації, що 
застосовується в програмному забезпеченні ESRI, яка активно використовується і 
удосконалюється. База геоданих є сукупністю наборів класів просторових об’єктів 
(точки, лінії та полігони), таблиць, растрів і TIN-моделей.  

Використовуючи програмне забезпечення ArcMap 10.2, розробляється 
файлова база геоданих проявів ПЛР Миколаївської області, що буде включати 
основні класи просторових даних по типах ПЛР. Файлова база геоданих 
ґрунтується на персональній базі геоданих та також надає широкий доступ, 
безкоштовне і просте рішення для багатьох додатків бази геоданих. Але на 
відміну від персональної бази даних, яка обмежена обсягом пам’яті, вона має 
більші розміри (1 Тб на одну таблицю). Дані зберігаються у декількох файлах, 
розміщених в одній папці. Готова база геоданих буде містити чотири класи 
об'єктів: 3 точкових та один полігональний, за назвами мінеральні води, 
лікувальні грязі (пелоїди), Ропа та морське узбережжя. Крім класів база буде 
включати файли непросторового табличного формату, куди будуть вноситись 
результати хімічних аналізів та інша важлива атрибутивна та семантична 
інформація. Використовуючи систему відношень, будуть створюватися 
з’єднання з атрибутивною інформацією. На основі запитів будуються різний 
тематичний картографічний матеріал. 
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Миколаївська область володіє майже всіма ПЛР, що обумовлює значний 
курортно-рекреаційний потенціал регіону. Але насьогодні він фактично не 
задіяний, про що свідчать статистичні данні. Взагалом по області МВ 
використовується – 64,18 м3/добу, що складає 3,34 % від балансових 
експлуатаційних запасів, в той же час неосвоєними залишаються 1915,0 м3/добу. 
Для більш широкого задіювання природних факторів та залучення інвестицій 
необхідні: сучасна медико-біологічна оцінка ПЛР, заходи з інвентаризації та 
інформаційного забезпечення, заходи з менеджменту рекреаційної діяльності, 
заходи з виділення та обгрунтування лікувально-оздоровчих місцевостей для 
створення курортів державного або місцевого значення. 
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ЗМІНИ У ТОПОНІМІЧНОМУ ПРОСТОРІ МІСТ ДНІПРА 

ТА КАМ’ЯНСЬКОГО: ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПІДХОДИ 
 

Метою даного дослідження є розгляд та аналіз топонімів Придніпров’я з 
точки зору відношення до них як до пам’яток історії та культури, які 
потребують увічнення, як до об’єктів наукових досліджень з наступним 
залученням до освіти. Впровадження геоінформаційних технологійі дозволяють 
вирішувати складні завдання у всіх сферах діяльності людини, що пов’язані з 
використанням просторової інформації. Перевагою ГІС-технологій в 
топонімічних дослідженнях є можливості візуалізації та географічний 
(просторовий) аналіз. ГІС дозволяє накопичувати, аналізувати, систематизувати 
топонімічну інформацію, створювати новітні карти, що користуються широким 
попитом в освітній діяльності та туристичній сфері. Використання 
геоінформаційного підходу дозволяє зберігати в базі даних сучасні, старі та 
втрачені (історичні) географічні назви. Особливістю використання ГІС-
технологій при побудові топонімічної бази даних є створення інтерактивних 
карт та можливість залучення до бази даних фотографій, графіків, схем, текстів 
та ін. Об’єктом даного дослідження є «біографія» топонімів, власні назви яких 
змінювались під дією природних, економічних, соціальних, політичних причин. 
Предметом дослідження обрані найбільш численні види серед топонімів – 
урбаноніми, а саме, сукупність міських назв, які формують своєрідний 
«топонімічний ландшафт» міста.  

Топонімічні дослідження мають багатовекторну направленість. Це 
пов’язано з тим, що міські назви вулиць, провулків, площ, набережних, тупиків 
та ін. виконують безліч функцій: адресну, історичну, географічну, лінгвістичну, 
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семантичну, соціальну, політичну. Основна частина джерел присвячена змінам 
системи урбанонімів в залежності від соціально-політичних процесів [1, 3, 4, 5], 
уточненню класифікаційних схем, аналізу лексико-семантичних типів 
топонімів [6], а також складанню словників, географічних покажчиків, атласів 
як джерел інформації про «топонімічне поле» територій. 

Ідея про топоніми як пам’ятки культури не нова, часто цитують вираз 
видатного географа, журналіста, історика Н.І. Надеждина, який працював в 19 
сторіччі: «Топоніміка – це мова Землі, а Земля – це книга, де історія людства 
записана географічною номенклатурою».  

Розглянемо найбільш проблемні аспекти віднесення урбанонімів до 
пам’ятків культури й спробуємо відповісти на такі питання: по-перше, всі або 
тільки окремі урбаноніми можна вважати пам’ятками? На наш погляд, всі 
географічні назви які втрачені. Втрачені топоніми не зникають назавжди, вони 
присутні на створених картах, на шпальтах газет, журналів, книг, а також в якості 
неофіційних назв міських об’єктів (кварталів, окремих урочищ та ін.). Поняття 
«втрачені топоніми» можна трактувати по різному: 1) втрачені у зв’язку із 
знищенням об’єктів найменування (наприклад, ті, що знищені при затопленні 
міст, або частини міст під час спорудження водосховищ); 2) втрачені в зв’язку з 
«поглинанням» містом приміських поселень та територій; 3) втрачені у зв’язку з 
перейменуванням. По-друге, які втрачені об’єкти найбільш цінні як пам’ятки? Які 
назви можна вважати цінними, а які «середньої якості»? Ті, що мають унікальну 
назву чи унікальним є об’єкт номінації, який втрачений? Знов же вважаємо, що й 
перші, й другі мають право бути топонімічними пам’ятками. Наприклад, німецьке 
поселення Фишердорф на території м. Дніпра було перейменоване на Рибальське 
(переклад з німецької не буквальний, але практично відповідний за суттю). Після 
включення поселення до складу Самарського району м. Дніпропетровська (нині 
Дніпра) головна вулиця отримала назву Томська, а назва Рибальське досі існує як 
мікротопонім, його не має на планах міста, але мешканці постійно 
використовують цю назву в буденному житті. Тому стає важливим використання 
ГІС-технологій для залучення всієї сукупності інформації до бази даних, яка 
повинна вміщувати в собі усі трансформаційні процеси в назвах, які відбувались, і 
створюватиме цілісну картину про історію назв в населених пунктах. 

В сучасній географічній літературі зустрічається, в так званому «вільному 
використанні», поняття «топонімічний простір», «топонімічний ландшафт», 
«топонімічне поле», «топонімічний образ», але точного визначення та 
співвідношення цих понять не наводиться. На наш погляд, найбільш тісно 
корелюються між собою поняття «топонімічний ландшафт» та «топонімічний 
образ». Теоретичне значення поняття «топонімічний ландшафт» ширше ніж 
топонімія – сукупність географічних назв окремої території. Термін 
«топонімія» можна порівняти з «топонімічним простором» або з «топонімічним 
полем». Спробуємо пояснити, за рахунок яких явищ та процесів «топонімічний 
ландшафт» є більш ємним та змістовим. Для цього пояснення ми залучаємо 
відносно нове поняття «гетеротопія» - простір, який репрезентований 
різноманітними образами, причому образи можуть бути слабо сумісними або 
зовсім несумісними. Вперше це поняття запроваджено до гуманітарних наук 
французьким істориком і філософом Мішелем Фуко в роботі «Другий простір» 
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(створена робота в 1964 р., надрукована в 1984 р.). Інтерпретація гетеротопії в 
гуманітарному сенсі розглянуто в статті О.В. Вільшанської [2]. Запровадження 
ідеї гетеротопії в топоніміці нам не відомо, але така можливість, на наш погляд, 
є, і пов’язана з тим, що одне і теж топонімічне поле або топонімічний простір 
міста може сприйматись й уявлятись різними представниками соціуму 
(групами, особистостями в залежності від вікових, гендерних, професійних, 
соціокультурних особливостей) неоднаково. Зміна топонімів призводить до 
трансформації, забуття попередніх образів простору. Чітко простежуються 
процеси деритуалізації попередніх і ритуалізації нових назв. На наш погляд, до 
збереження усіх трансформаційних шагів, й необхідно залучати ГІС. 

В результаті «напластування» топонімічних образів формується складний 
образно-змістовний конгломерат. Ідея гетеротопії має схожість з терміном, 
запровадженим теж французьким дослідником П’єром Нора [7] на початку 
1980-х років для позначення місць, з якими певна група людей пов’язує свої 
спогади, цінності, цей термін в перекладі має назву «місця пам’яті». П. Нора 
вважає, що «місцями пам’яті» можуть бути також покоління, які здатні 
зберігати пам’ять [7]. В даному досліджені ми вважаємо, що й топонімічну 
інформацію можна залічувати до «місць пам’яті». Таким чином, 
перейменування не призводять до повної втрати топонімічної інформації. 
Поширені назви увічнюються у споминах нащадків. Але існують й проблеми, 
на які звертає увагу Е. Тоффлер [8, с.89]. Він припускає, що в сучасному світі 
спостерігається пришвидшене витіснення старих образів. Зі сказаного 
випливає, що важливим завданням вчених географів, істориків, педагогів, 
екскурсоводів, журналістів є збереження й популяризація топонімічних знань. 

Є думки «за» та «проти» перейменувань урбанонімів. Можна почути 
вислов про недоречність перейменувань тому, що цей процес призводить до 
втрати історичної пам’яті. Процес перейменування процес інтернаціональний, 
який здійснюється повсюди у світі практично за аналогічними принципами. В 
сучасному Придніпров’ї перейменування проходять найбільш активно у зв’язку 
зі зміною ідеологічних переваг суспільства [3, 4, 5], але загальні принципи 
перейменувань не змінюються.  

Розглянемо окремі процеси перейменувань на прикладі сучасних 
урбанонімів м. Дніпра, яких нараховується 2161 назва, та Кам’янського – 555 
назв. Згідно закону про декомунізацію в обох великих промислових містах було 
змінено назви внутрішньоміських об’єктів на нові, більшість з яких – це 
колишні (історичні) назви (наприклад в м. Дніпро - проспект газети «Правда» 
на Слобожанський; у м. Кам’янському – вул. Кірова на вул. Соборну) [3, 4, 5]. 
В обох містах було перейменовано близько 1/5 назв від загальної кількості 
(табл. 1). Виявлено, що більшість нових назв пов’язано з поверненням 
колишніх назв. Найбільша кількість перейменувань отримали проспекти та 
площі в обох містах. Важливо розглянути не лише кількісну зміну урбанонімів 
міст, але й зміни в принципах номінації урбанонімів (табл. 2). 
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Таблиця 1 
Кількісний склад категорій урбанонімів міст Дніпра та Кам’янського 

Категорія 
урбанонімів 

м. Дніпро м. Кам’янське 
Кількість назв, од./ 
кількість змінених 

назв, од. 

% Кількість назв, од./ 
кількість змінених 

назв, од. 

% 

Вулиці 1644/234 14,23 337 / 84 24,92 
Проспекти 14/9 64,28 12 / 6 50,00 
Бульвари 6/0 0 3 / 1 33,33 
Площі 12/9 75,00 3 / 1 33,33 
Провулки 479/40 8,35 187 / 53 28,34 
Проїзди 6/1 16,66 13 / 0 0 

∑ 2161/293 13,56 555 / 145 26,26 
 

Розглянемо 8 принципів номінації (присвоєння назв) урбанонімам, таким 
чином серед них виділяються такі: антропоніми – назви внутрішньоміських 
об’єктів, які походять від імен, прізвищ та прізвиськ людей (70,45 % від загальної 
кількості урбанонімів); що пов’язані з соціально-економічними явищами (назвами 
з назвами ремесел, з особливостями поселень, з назвами предметів добробуту, з 
назвами виробництв тощо (3,09 %); перенесені – пов’язані з назвами, які існували 
раніше на інших територіях (4,46 %); теологічні – назви, що відображають 
духовне (церковне) життя людей (2,75 %); перцепцивні, естетичні, поетичні назви, 
що відображають емоційний стан людини (3,09 %); пов’язані з фізико-
географічними особливостями території (2,07 %); пов’язані з часом виникнення 
назви (2,4 %); меморіальні урбаноніми – пов’язані з видатними особистостями та 
подіями, в тому числі з революційними, тощо (11,69 %). 

Таблиця 2  
Зміна принципів номінації урбанонімів міст Дніпра та Кам’янського 

 
 

Принцип 
номінації урбаноніма 

м. Дніпро м. Кам’янське 
Кількість назв, 
од./ кількість 

змінених назв, 
од. 

 
% 

зміни 
назв  

Кількість назв, 
од./ кількість 

змінених назв, од. 

 
% 

зміни 
назв  

Антропоніми 214/205 4,21 111/70 36,94 
Пов’язані з соціально-
економічними явищами  

9/9 0 0/15 100 

Перенесені  6/13  53,85 1/10 100 
Теологічні 3/8 62,5 0/3 100 
Перцепцивні 2/9 77,77 0/4 100 
Пов’язані з фізико-
географічними особливостями 

0/11 100 0/33 100 

Пов’язані з часом виникнення 2/2 0 3/0 100 
Меморіальні  57/34  40,35 30/10 66,66 

∑ 293 - 145 - 
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Виявлено, що найбільше зазнали змін антропонімічні та меморіальні 
назви, які перейшли до інших принципів номінації (наприклад, у м. Дніпро – 
пр. Героїв Сталінграду на пр. Б. Хмельниького, пров. Цхакая на пров. 
Улюблений, пл. Петровського на пл. Вокзальну; у м. Кам’янському – вул. 40 
років Жовтня на вул. І. Котляревського, пров. Кірова на пров. Рибальський 
тощо). Збільшилась кількість урбанонімів, пов’язаних з фізико-географічними 
особливостями міст, в тому числі, названі за фітотопонімічним принципом 
(наприклад, у м. Дніпрі пров. Цюрупінський - на пров. Весняних Конвалій; у м. 
Кам’янському - вул. Тельмана на вул. Ясенева. Наші попередні топонімічні 
дослідження [6] свідчать про перевагу вищеозначеного принципу в регіоні. 
Таких урбанонімів в м.Дніпрі нараховується приблизно 30%. Розглянемо, як 
після перейменувань згідно Закону України [3] та розпоряджень 
Дніпропетровської міської ради змінювались меморіальні урбаноніми. Знов 
наведемо приклади, що пов’язані з принципами присвоєння старим назвам 
нових з ярким політичним забарвленням. В Дніпрі колишній сквер ім. Леніна 
перейменований в сквер Героїв – на честь всіх борців за свободу України, в 
місті Кам’янське проспект Маршала Жукова перейменований на проспект 
Героїв АТО, а вулиця Тельмана – на вулицю Сергія Нігояна – першого 
загиблого під час подій на Майдані у Києві 2014 року. Позитивною тенденцією 
використання меморіального принципу номінації при перейменуваннях в 
Дніпрі можна вважати запровадження в урбанонімах «видатних осіб», життя 
яких пов’язане з містом (вул. Сєрова на честь Андрія Фабра – губернатора 
Катеринославської губернії; вул. Миронова – вул. Олени Ган – письменниці, 
мати засновниці Теософського товариства Олени Блаватської, на честь якої 
перейменована вул. Щербицького); вул. Крейсера «Аврори» - поета барда 
Олександра Галича, який народився в місті і прожив перші 2 роки життя); у 
місті Кам’янське: вулиця Артема - вулиця Федора Бульбенко (хорунжий армії 
УНР, член Мануйлівської "Просвіти", громадський і церковний, уродженець 
міста Кам’янське). Регіональний акцент не домінує в перейменуванях. В нових 
назвах відображені історичні події та бренди країни (вул. Артема – вул. Січових 
стрільців, Набережна В.І. Леніна – Січеславська Набережна) й безумовно імена 
видатних українців (вул. Тельмана – Ігоря Сікорського; пров. Людмили 
Мокієвської (1896-1919) – учасниці встановлення радянської влади – пров. 
Соломії Крушельницької, вул. Піонерська – вул. Олени Пчілки – громадської 
діячки, мати поетеси Лесі Українки; вул. Соціалістична – вул. Павла 
Чубинського, автора слів гімну України). Процеси перейменування сьогодення 
дозволяє виявити окремі тенденції, зокрема, процес христианізації. Наведемо 
приклади у Дніпрі: площа Жовтнева – площа Соборна; площа Дем’яна Бєдного 
– поета, агітатора в частинах більшовицьких військ, уповноваженого по 
колективізації в Тамбовській області Росії, перейменовано в площу Успенську – 
історична назва, на площі зараз реконструюється Успенська церква; площа 
Красна – площа Троїцька; острів Комсомольський – острів Монастирський; 
пров. Радянський – провулок Феодосія Макаревського (1822-1885) – Єпіскопа 
Катеринославського і Таганрозького (1871-1885 рр.). Ім’я Феодосія 
Макаревського особливо значимо в процесі перейменувань тому, що в його 
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наукових працях велика увага приділялась історії номінації поселень, якщо 
висловитись сучасною науковою мовою, він виконував топонімічний аналіз 
ойконімів. 

Використаний й принцип повернення старих попередніх топонімів 
(вул. Комсомольська – вул. Старокозацька). Приклади свідчать про 
використання принципи створення нових естетично привабливих назв 
(наприклад, у м. Дніпрі – пров. Дибенка на пров. Казацький, сквер 80-річчя 
Дніпропетровської області на сквер Сосновий, пров. Бабушкіна на пров. В’язів, 
вул. Ворошилова на вул. Пшеничну; у м. Кам’янському – вул. Куйбишева на 
вул. Привітну, вул. Краснопресненську на вул. Мальовничну, вул. Беспалова на 
вул. Затишну).  

Висновки. Якщо підвести риску під всіма вищезазначеними підходами та 
концепціями щодо топонімічного простору, можна констатувати, що 
топонімічний образ уявляє систему, яка є організованою за принципами 
соціуму, яка постійно виконує безліч функцій і постійно не тільки еволюціонує, 
але й змінюється революційним шляхом під час ідеологічних переваг 
суспільства. В цьому контексті зберігати, доповнювати та оновлювати 
інформацію, зміни, які відбуваються в топоніміці, допомагають ГІС, шляхом 
створення баз даних з допоміжними та супутніми засобами: картами, 
графіками, схемами, діаграмами, рисунками тощо. Такі бази даних разом з 
картографічними джерелами дозволяють не лише відображати сучасну картину 
в топонімії, але й зберігати історичну пам’ять, відображати динаміку змін тощо.  
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GIS ОПИСАНИЕ ПОСТСОВЕТСКИХ ПРОБЛЕМНЫХ ГРАНИЦ  
И КОНФЛИКТНЫХ РАЙОНОВ В ЭПОХУ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ 

 
GIS технология может и должна использоваться для описания 

постсоветских проблемных границ и конфликтных районов. Их количество 
велико. Это сотни километров границ и десятки районов. Часть конфликтов 
уже себя проявила. Часть проявит в будущем. В этом нет никаких сомнений. 
Перемены, которые произошли в Украине с 2014 года и продолжаются до 
настоящего времени, не могут быть последними. Это связано со спецификой 
стратегии гибридной войны, реализуемой РФ в постсоветском пространстве.  

До настоящего времени тема проблемных постсоветских границ и 
конфликтных районов, с позиций именно GIS технологии, систематически не 
рассматривается. У каждого из аспектов (границ и районов) есть своя 
специфика. Коротко о ней.  

Тема проблемных границ, которые унаследованы от СССР и получили 
новый статус в пост-СССР, многообразна. Есть сотни километров 
постсоветских границ, которые многократно менялись в исторически 
недалеком прошлом. В советский период времени перемены административно-
территориального деления носили очень активный характер. Они были порой 
не вполне «понятными». Чередовались укрупнения и распады единиц АТД. 
Границы многократно меняли очертания и статус. Это представлялось как 
некоего рода «ошибки принятия решений». Итоги – в современной ситуации. 
Границы формируются. У границы есть свой возраст и набор характеристик, 
который позволяет ей выполнять свои разделительные функции (1,2,3). 

Отдельный аспект проблемы связан с делимитацией и демаркацией 
приграничных территорий. Это проблема, которая может быть решена только 
на основании согласованной работы. Согласованной работы нет. Есть ее 
противоположность. Как следствие – большое количество не демаркированных 
постсоветских границ. Строго говоря, на множестве территорий пост-СССР нет 
возможности сказать, где заканчивается одно государство и где начинается 
другое. Это источник потенциальных конфликтов. Они могут возникать по 
самым различным поводам, в том числе – искусственно создаваемым. В РФ 
есть специалисты по таким вопросам.  

Самостоятельный аспект проблемы связан с морскими границами, 
которые пришли из СССР. Пример – Азовское море. Здесь никогда не было 
границы. История региона давняя и вполне корректно описанная. Она 
насчитывает около трех тысяч лет, но границы в этом море не было никогда. 
Переговоры между РФ и Украиной по определению государственной границы в 
Азовском море длились многие годы. Они приобрели самодостаточный 
характер. Перемены 2014 года все изменили. Вопрос «решен» не радикальный 
манер. Это решение временное. Но (в любом случае) море придется делить 
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между РФ и Украиной. В Азовском море нужно провести международно 
признанную границу.  

Последний пример. Северо-западное Причерноморье. После того как 
были проведены масштабные геологические работы, а также подтвердились 
прогнозы по крупным месторождениям нефти и газа на шельфе, возникла 
проблема определения зон эксклюзивных экономических интересов. Был 
Гаагский суд. Его решением примерно 80% спорной акватории отошло к 
Румынии. Примерно 20% к Украине. Решение в высшей степени необычное для 
Гаагского суда. Традиционно в Гааге стараются исходить из принципа 50 на 50. 
Именно данное решение международного суда было вполне обоснованным. 
Суд – противостояние двух сторон со своими корыстными интересами. 
Украинские эксперты продемонстрировали пример непрофессионализма. 
Результат соответствующий (4). 

Громадная тема для географического исследования (в том числе GIS 
разработок) связана с конфликтными районами пост-СССР. Несмотря на обилие 
публикаций по тематике, они имеют однотипный политологический характер. 
Упускается громадное количество аспектов важных для понимания логики 
гибридной войны, проводимой РФ. Нет типологического анализа региональных 
конфликтов и описания ритмики их активизации. GIS технология появилась под 
задачи военного времени. Это был вариант классической войны, которая ведется 
на незнакомой территории, содержащей большое количество «неожиданностей». 
Пример – США воют во Вьетнаме. «На стороне» Вьетнама выступает своя 
территория, к которой не адаптированы пришельцы. GIS совершенно не 
ориентированы на описание гибридной войны. Она существенно иная. Все еще 
нет понимания, что эта новинка не есть некое недоразумение. Это новая 
реальность.  

GIS, специализированная по постсоветским проблемным границам и 
конфликтным районам, не носит привычного характера. Это не только 
техническая задача, которую можно решить на основании финансирования 
отдельно взятого проекта - дали деньги и получили GIS, дающую оптимальное 
представление относительно конфликтных территорий и акваторий. Как ни 
странно, в решении задачи не хватает научных знаний. Нет корректной системы 
мониторинга состояния конфликтных территорий и акваторий. Задачи, которые 
нужно решать в реальных условиях гибридной войны, не укладываются в 
существующие стандарты политологии и социальной науки. Стандарты науки 
пришли из прошлого и отражают реалии прошлых конфликтов.  

Причина такого положения и в том, что постсоветская общественная 
наука была связана не столько с Реальностью, сколько с Образами Реальности. 
Мифы творили. Гибридная война также генерирует большое количество мифов. 
На основании социальных сетей и современной информационной 
инфраструктуры целом, миф можно сотворить и распространить в невероятно 
короткие сроки. Это делается небольшой командой профессионалов. Война 
стала компьютерной игрой. Итогом является и полная безответственность 
исполнителей за содеянное.  
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В исследовании постсоветских спорных границ и конфликтных районов 
нужен корректный анализ того, что есть в реальности. Нужны детальные 
эмпирические данные по интересующим территориям и акваториям. Важно и 
исследование новейшей мифологии, активно генерируемой РФ. Это имеет самое 
непосредственное отношение к созданию GIS. Значительная часть атрибутивной 
информации может и должна быть обработана на основании именно цифровой 
картографии. Попытка решения части проблем такого рода делается группой 
экспертов Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. 
Подана заявка на проект: «ГІБРИДНА ВІЙНА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ 
ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ: СПЕЦИФІКА КРИМСЬКОГО ВАРІАНТА». 
Тема носит принципиальный характер. Это начало большой работы. Она связана с 
описанием проблемных границ и конфликтных районов пост-СССР. Основное 
внимание уделено проблемам Украины, которые рассматриваются в более общем 
контексте происходящего в пост-СССР.  
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ  

СТАНДАРТІВ З ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Стандарти є одним з ключових компонентів сучасних інформаційних 
технологій та інфраструктури геопросторових даних (ІГД). Рівень 



«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» 

54 

інтероперабельності складових ІГД, що характеризує їх здатність до взаємодії, 
залежить від стандартів. Стандарти забезпечують уніфіковану архітектуру 
систем та інтерфейси (мову, формати і правила) взаємодії як між учасниками, 
так і технологічними компонентами інфраструктури. Без стандартів ця 
взаємодія неможлива.  

Одною із особливостей стандартів в інформаційній сфері є їх практично 
глобальна дія, оскільки за своєю природою сучасні інформаційні технології є 
міжгалузевими та інтернаціональними. А тому системи стандартів в 
геоінформаційній сфері є предметом міжнародної стандартизації.  

Україна є асоційованим членом технічного комітету ISO/ТС211 
Географічна інформація/геоматика. Розроблення та гармонізацію стандартів у 
сфері географічної інформації в Україні здійснює технічний комітет ТК 103, 
функції секретаріату якого виконує Науково-дослідний інститут геодезії і 
картографії. У 2011 році опубліковано українською мовою, як національний 
стандарт України, перший гармонізований ідентичний стандарт ”ДСТУ ISO 
19101. Географічна інформація. Еталонна модель”, який встановлює загальні 
вимоги та принципи розроблення і використання стандартів у сфері 
географічної інформації. За програмою україно-японського проекту ”Створення 
національної інфраструктури геопросторових даних в Україні”, що стартував у 
вересні 2015 року за участі Японського Агентства Міжнародного 
Співробітництва (JICA) та Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру, із залучення ТК 103 в 2016 році розпочато розроблення 
національного профілю стандартів з географічної інформації на основі 
комплексу міжнародних стандартів ISO 19100 Географічна 
інформація/геоматика. 

В стандартах національних та регіональних ІГД найчастіше 
зустрічаються посилання або пряме використання компонентів міжнародних 
стандартів комплексу ISO 19100, що забезпечують розроблення специфікацій 
для наборів геопросторових даних, а саме: 

 

ISO 19131 Специфікація дата-
продукту; 

ISO 19118 Кодування; 

ISO 19109 Правила для прикладної 
схеми; 

ISO 19111 Позиціонування за 
координатами; 

ISO 19110 Методологія каталогізації 
просторових об'єктів; 

ISO 19112 Позиціонування за 
географічними ідентифікаторами; 

ISO 19107 Просторова схема; ISO 19115-1 Метадані. Частина 1: 
Основи; 

ISO 19108 Часова схема; ISO 19157 Якість даних; 

ISO 19123 Схема геометрії та функцій 
покриття; 

ISO 19117 Графічне відображення 
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Основним керівним стандартом для розроблення специфікацій наборів 
даних є ISO 19131, оскільки саме в ньому, як зображено на рисунку, 
визначається склад розділів специфікації та вимоги до їх змісту.  

 

 
 

Розділи специфікації дата-продукту за ISO 19131 та їх зв’язки з базовими 
стандартами комплексу ISO 19100 

 
Специфікація дата-продукту - це докладний опис набору даних або серії 

наборів з додатковою інформацією, яка дозволяє створити дата-продукт, 
здійснити його постачання та забезпечує його використання. Це точний 
технічний опис дата-продукту з точки зору вимог, яким він повинен або може 
задовольняти. Специфікація утворює основу для виробництва та збирання 
даних. Вона також може допомогти потенційним користувачам в оцінюванні 
дата-продукту, дозволяючи встановити ступінь відповідності продукту їх 
потребам. 

Мінімальний опис дата-продукту в кожному розділі формується з 
обов'язкових елементів, визначених у відповідних стандартах комплексу 
ISO 19100. Природно, що розроблення специфікації повинно ґрунтуватися на 
основоположних принципах еталонної моделі прикладної сфери за ISO 19101 з 
використанням мови концептуального моделювання за ISO 19103.  

Основним розділом специфікації є «Зміст і структура даних», у якому 
визначається прикладна схема у відповідності до ISO 19109 зі схемами 
просторових об’єктів згідно ISO 19107, ISO 19123 та ISO 19108 в залежності від 

Специфікація дата-продукту 

2. Сфери застосування специфікації 

3. Ідентифікація дата-продукту 

4.Зміст і структура даних 

5. Системи координат  

6. Якість даних 

7. Метадані 

9. Збирання даних 

10. Підтримання даних 

11. Картографічне відображення 

8. Комплект постачання даних 

1. Загальні положення 

Каталог 
об’єктів 

Прикладна 
схема  

ISO 

ISO 19110 
ISO 19107 

ISO19123 

ISO 19108 ISO 19111 

ISO 19157 

ISO 19115 

ISO 19117 

ISO ISO 19101 

Опціональні 

розділи 

12. Додаткова інформація 

ISO 19136 ISO 19118 
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того, чи містить набір даних векторні дані, сіткові дані або покриття з 
урахуванням часових аспектів або без них. Об’єкти, атрибути і асоціації, 
визначені в прикладній схемі, подаються у вигляді каталогу об’єктів за 
ISO 19107. Вимоги до якості даних визначаються з урахуванням ISO 19157 та 
ISO 19115. У вимогах до метаданих вказуються стандартні елементи метаданих 
за ISO 19115, а також можуть визначатися додаткові елементи метаданих для 
подання специфічної довідкової інформації про дата-продукт. Вимоги до 
форматів кодування даних визначаються з урахуванням стандартів ISO 19118 
Кодування та ISO 19136 GML. 

Опис процесу виробництва даних в специфікації не є обов'язковим, 
достатньо описати фінальний продукт. Проте, документ може містити аспекти, 
пов'язані з виробництвом і підтримання, за умови їхнього визнання 
необхідними для опису дата-продукту. 

Специфікації дата-продукту можуть розроблятися і застосовуватися в різних 
ситуаціях, різними сторонами і з різних причин. Наприклад, її можна 
використовувати на початковому етапі збирання даних, а також при формуванні 
наборів на основі вже наявних даних. Специфікація може складатися 
виробниками для опису їхнього продукту або користувачами для викладу своїх 
вимог. Як приклад докладних і якісних специфікацій на набори даних, можна 
розглядати комплекс із 34 специфікацій для наборів даних, що визначені в 
директиві INSPIRE [ http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/2]. 

Зважаючи на те, що ISO 19131 порівняно невеликий за обсягом (всього 48 
сторінок), а його розділи та додатки містять мінімально необхідну інформацію 
для розробників специфікацій наборів геопросторових даних різного 
тематичного змісту і призначення, то цей стандарт приймається в цілому як 
національний стандарт методом підтвердження (тобто з текстом мовою 
оригіналу з перекладом лише титульної сторінки) або як національний 
ідентичний з повним перекладом тексту стандарту національною мовою.  

Інші стандарти цієї групи приймають за національні, як правило, методом 
підтвердження. Хоча в деяких країнах, наприклад Японії, ці базові стандарти 
прийняті як національні ідентичні з повним перекладом текстів національною 
мовою. В будь-якому випадку, на основі цих базових стандартів розробляється 
національний профіль геоінформаційних стандартів та/або настанова з 
розроблення специфікацій наборів геопросторових даних. 

Подібні підходи обумовлюється такими аспектами: 
1) стандарти ISO 19100 розроблялися з довгостроковою перспективою; 

більшість з них написані на абстрактному рівні та охоплюють широке коло 
проблем, щоб гарантувати довгострокову стабільність; 

2) для вирішення завдань стандартизації виробництва і постачання 
наборів геопросторових даних потрібні не усі, а лише окремі положення 
базових стандартів ISO 19100, що відповідають особливостям та практичним 
потребам в геопросторових даних певної країни і сучасному рівню розвитку 
геоінформаційних технологій;  

3) компоненти базових стандартів ISO 19100, що використовуються для 
розроблення специфікацій наборів геопросторових даних, повинні бути 
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викладені національною мовою та доступні для усіх потенційних виробників, 
постачальників та користувачів геопросторових даних на безоплатній основі; 

4) поширення стандартів ISO 19100 здійснюється на платній основі. 
Розроблення національного профілю геоінформаційних стандартів та/або 

настанови з розроблення специфікацій наборів геопросторових даних дозволяє 
створити керівний нормативно-технічний документ з мінімально необхідними 
компонентами базових стандартів ISO 19100 для галузевих груп експертів, що 
відповідають за розроблення специфікацій на виробництво й постачання 
тематичних наборів даних для своїх галузевих потреб та потреб інших 
користувачів національної SDI.  

Для національних експертів та науковців, що залучаються до 
стандартизації географічної інформації, важливими є також інфраструктурні 
стандарти: ISO 19101-1: Еталонна модель – Основи; ISO/TS 19101-2: Еталона 
модель – Зображення; ISO/TS 19103: Мова концептуальних схем; ISO 19105: 
Відповідність і тестування; ISO 19106: Профілі; ISO 19135: Процедури для 
елементів реєстрації. Залежно від умов конкретної країни ці стандарти 
приймаються методом підтвердження або методом повного перекладу. 

Для спільноти розробників програмного забезпечення і адміністраторів 
даних та геопорталів корисне знання реалізаційних стандартів (зокрема, ISO 
19136: Мова географічної розмітки GML та ISO/TS 19139: Метадані – XML-
схема реалізації), а також реалізаційні стандарти відкритого геопросторового 
консорціуму OGC, насамперед це OGC SFA: Доступ до простих 
геопросторових об’єктів та специфікації геоінформаційних сервісів. 

Повнота та велика кількість варіантів, що доступні у стандартах ISO 
19100, ускладнюють їх одночасне поєднання для практичних задачах. Як 
свідчить досвід багатьох країн, навіть для таких масштабних проектів як ІГД, 
потрібна лише підмножина стандартів ISO 19100. Концепція профілю є 
зручним засобом здійснення такого поєднання, забезпечуючи таким чином 
механізм для використання стандартів комплексу ISO 19100 у реальних 
прикладних задачах. Ідея введення профілів для створення умов підвищення 
інтероперабельності між системами шляхом обмеження вибору полягає в тому, 
що користувачам і постачальникам системи або колективу розробників 
міжгалузевих проектів простіше узгодити невеликий набір із загальних 
стандартів, а ніж розглядати всю множину вимог цих стандартів. 

Реалізацію описаного підходу до забезпечення проектів національних і 
регіональних ІГД можна спостерігати в таких країнах і міжнародних проектах 
як: США, Японія, Австралія і Нова Зеландія, інфраструктура країн ЄС 
INSPIRE, глобальна інфраструктура GSDI тощо. 

Аналогічний підхід до розроблення національного профілю 
геоінформаційних стандартів реалізується і в Україні в рамках програми 
україно-японського проекту ”Створення національної інфраструктури 
геопросторових даних в Україні”.  

За ISO 19101 профіль є набором одного або більше базових стандартів та, 
у деяких випадках, визначенням окремих розділів, класів, підмножин, варіантів 
і параметрів тих базових стандартів, які необхідні для досягнення певної 
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функціональності. Базовим стандартом є будь-який стандарт комплексу 
ISO 19100, або будь-який інший стандарт інформаційних технологій, який може 
використовуватися як джерело компонентів для формування профілю. До 
українського національного профілю геоінформаційних стандартів з робочою 
назвою УкрГІС включаються модулі таких базових стандартів комплексу 
ISO 19100: ISO 19131 Специфікація дата-продукту; ISO 19118 Кодування; 
ISO 19109 Правила для прикладної схеми;; ISO 19111 Позиціонування за 
координатами; ISO 19110 Методологія каталогізації просторових об'єктів; 
ISO 19112 Позиціонування за географічними ідентифікаторами; ISO 19107 
Просторова схема;; ISO 19115-1 Метадані. Частина 1: Основи; ISO 19108 
Часова схема;; ISO 19157 Якість даних; ISO 19123 Схема геометрії та функцій 
покриття; ISO 19117 Графічне відображення.  

Національний профіль геоінформаційних стандартів УкрГІС створить 
умови для досягнення інтероперабельності в процесах виробництва, постачання 
і використання геоінформаційних ресурсів в інфраструктурі геопросторових 
даних України. 

 
Кійко Ольга Ігорівна, 
аспірант кафедри екологічної та і 
нженерної геології і гідрогеології 
ЛНУ ім. І. Франка 

 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 

УРБОЕКОСИСТЕМОЮ МІСТА ЛЬВОВА 
 
Місто – один з видів соціальної та просторової організації населення, що 

виникає і розвивається на основі концентрації промислових, наукових, 
культурних, адміністративних та інших функцій. Середовище міста - складна 
система що об’єднує соціально-економічну, антропогенну та природну 
складові. Збільшення кількості мешканців і стрімкий розвиток промисловості 
та економіки призводять до активізації техногенного впливу на навколишнє 
середовище і, як наслідок, зниження якості складових екосистеми таких як: 
повітря, підземні та поверхневі води, ґрунтовий шар, тваринний та рослинний 
світ. Інтенсивна забудова територій призводить до зміни напруженого стану 
літогенної основи, що може зумовити процеси просідання, підняття, зсуву чи 
іншої деформації певних ділянок та споруд. 

Управління територією та моніторинг стану довкілля міста є одним з 
першочергових завдань комунальної влади населеного пункту. Сучасний рівень 
управління міським господарством неможливий без геоінформаційних 
технологій, на базі яких побудована вся просторова інформація про даний 
населений пункт, розпочинаючи від картографічного зображення генерального 
плану міста, та завершуючи базами даних комунальних підприємств. 

Найважливішим фактором при роботі із урбологічною інформацією є 
динамічність ГІС-системи, яка дозволяє швидке оновлення, аналіз і 
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відображення даних. У зв’язку з цим у світі ГІС-технології широко 
використовуються в урбоекології. 

Урбосистема Львова займає своєрідне географічне положення. Через 
місто проходить Головний європейський вододіл, що розділяє басейни 
Балтійського та Чорного морів. Територія Львова та околиць включає в себе 
такі геоморфологічні структури: Львівське плато, Розточчя, Пасмове Побужжя, 
Люблінська рівнина, Давидівське пасмо, Опілля. Центральну частину займає 
улоговина, що сформувалася р. Полтва та її притоками, – місце з’єднання усіх 
морфоструктур. Внаслідок особливості рельєфу формується і особливий клімат 
міста, центр міста практично не провітрюється. Ці особливості зумовлюють 
акумулювання великої кількості забруднення саме в центральній частині, що є 
головною проблемою міста. 

На кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрогеології ЛНУ 
ім. І. Франка розпочато створення і наповнення геоінформаційної моделі 
управління і моніторингу за станом довкілля м. Львова. Основним 
геоінформаційним середовищем було обрано програму ArcGIS. Вибір 
ґрунтувався на поліфункціональності програмного забезпечення, що постійно 
удосконалюється, є простим у використанні, може накопичувати, аналізувати та 
обробляти великі обсяги інформації, а також відображати дані у вигляді 
графіків, схем і карт. Інтерпретація інформації може бути показана в динаміці, 
що дозволяє швидко оцінити зміну даних, показників, вмістів, наприклад, 
картування активізації силових процесів. В умовах міста, з його постійним 
стрімким розвитком та розширенням, дане середовище, на нашу думку, є 
найкращим варіантом для спостереження за змінами стану довкілля [2, c. 60]. 

Розроблена структура моделі управління і моніторингу довкілля міста 
Львова повинна базуватися на наступних блоках геоінформації: 

- Ландшафти і педосфера  
- Водні ресурси  
- Атмосфера  
- Природні, техногенні та природно-техногенні небезпечні процеси  
- Зелені насадження  
- Промисловість 
Кожен блок міститиме. просторову та атрибутивну інформацію про стан 

виділеного середовища, та субпідрядні бази даних моніторингу. 
Наповнення блоку «Ландшафти і педосфера» розпочато з векторизації 

карти грунтів міста, карти ландшафтів, ланшафто-екологічної карти в масштабі 
1: 25 000 з наступною деталізацією. Основою для геохімічної характеристики 
грунтів міста Львова є результати проведених Львівською 
геологорозвідувальною експедицією ДП «Західукргеологія» на початку 90-их 
років ХХ ст. еколого-геохімічніх дослідженнь грунтового покриву Львівської 
області та міста Львова зокрема, після цього проводились лише фрагментарні 
дослідження. Для сучасної оцінки стану грунтів міста, нами розпочато 
опробування ґрунтового шару на території міста Львова з орієнтовною 
мережею 1х1 км. Аналіз результатів дослідження дасть змогу побудувати карти 
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поширення забруднення грунтів, а при порівнянні з даними 90-их років 
розрахувати зміни рівня вмісту хімічних елементів в грунтах. 

Геопросторова інформація що вноситься в блок «Водні ресурси» та 
«Атмосфера» отримана у співпраці з міськими підприємствами із моніторингу. 
За станом поверхневих вод у м. Львові веде спостереження хімічна лабораторія 
КП «Адміністративно – технічне управління» Львівської міської ради. Проби 
відбирають з озер, ставків, потічків та річок, всього проводиться опробування у 
35 пунктах. Цією ж лабораторією проводиться аналіз стану атмосферного 
повітря у Львові. Точки опробування розташовуються на 25 найбільш 
завантажених перехрестях вулиць. Якість атмосферного повітря визначається за 
чотирма показниками: вуглецю оксид, азоту оксид, азоту діоксид, ангідрид 
сірчистий, також ведуть обрахунок кількості автомобілів. Відбір проб 
проводять щоквартально.  

Також за станом атмосфери у місті Львові веде спостереження 
Львівський регіональний центр з гідрометеорології на чотирьох стаціонарних 
постах. Проби відбирають чотири рази на добу.  

Одною з важливих проблем цих лабораторій є відображення отриманих 
даних. Необхідно адаптувати результати досліджень під споживача (мешканців 
міста) з метою спрощення сприйняття інформації. Для цього отримані дані 
мають бути подані не лише у вигляді таблиць, а й у вигляді карт, графіків, 
діаграм. Впроваджений нами такий підхід забезпечить інтерактивну взаємодію 
простого мешканця з необхідною йому інформацією. 

За допомогою програми ArcMap, нами було розроблено базу даних щодо 
стану атмосфери, і результатом аналізу цієї геобази є побудова карт середніх, 
максимальних багаторічних значень вмісту забруднюючих сполук, карти 
перевищення ГДК, тощо.  

У Львові з природних небезпек найбільшу загрозу несуть зсувні процеси, 
ерозія та карстові явища, з техногенної – пожежі, вибухи, автокатастрофи, 
аварії з викидом небезпечних речовин, аварії комунальних систем, обвал 
будинків. Систематичні дані моніторингу стану небезпечних об’єктів, 
моделювання природних процесів і техногенних аварій дають змогу не лише 
відстежувати перебіг цих подій, а й прогнозувати та запобігати виникнення 
катастроф. Нами розпочато роботу над розробленням ГІС-моделі оцінки 
потенційно небезпечних об’єктів, проведенням районування території за 
рівнями ризику, створення атласу розвитку природних, техногенних та 
природно-техногенних небезпечних процесів, з нанесенням найбільш 
небезпечних та аварійних об’єктів. 

Важливе місце в системі управління станом довкілля міста відіграють 
зелені насадження. Розроблений нами блок геоінформації щодо зелених 
насаджень Львова включатиме в себе атрибутивну та картографічну 
інформацію про парки, сквери, ліси, смуги деревних насаджень, їх 
розташування, стан, площу, оцінку рекреаційного потенціалу. За допомогою 
додаткових модулів Arctoolbox є можливим визначення забезпеченості міського 
населення насадженнями загального користування, розрахунок норми 
озеленення селітебної зони, вільну рекреаційну доступність тощо [1, c. 161]. У 
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зв’язку з прокладанням нових доріг та забудові територій вилучаються ділянки 
зелених насаджень, які мають бути компенсовані в такому ж об’ємі на іншій 
території. При такій швидкій зміні, робота з ArcGIS дозволить оперативно 
відстежувати зміни, що відбуваються і проектувати місця для створення нових 
зелених зон у місті. 

Місто Львів є не лише культурним і туристичним центром, тут 
зосереджена велика кількість підприємств, заводів та фабрик, які своєю 
діяльністю створюють потужний антропогенний вплив на довкілля. Метою 
створення бази даних моніторингу за промисловістю міста є кінцева система 
збору, обробки, аналізу та відображення інформації про діючі, закриті та 
проектовані заводи та фабрики. Програмне забезпечення ArcGIS може не лише 
накопичувати та відтворювати інформацію, а й будувати карти можливих 
загроз під час діяльності підприємств чи аварійних ситуацій, що дає змогу 
попередити виникнення та розвиток надзвичайних ситуацій. 

На даний час нами проводиться етап створення та наповнення баз даних, 
їх систематизація та аналіз наявної інформації. Підготовано картографічну 
основу: карти доріг та залізниць, поверхневих вод, грунтів, зелених насаджень, 
головних підприємств міста, ландшафтна карта.  

Запропонована нами структура моніторингу за урбосистемою Львова на 
основі геоінформаційних технологій дає змогу накопичувати і опрацьовувати 
інформацію про стан довкілля за багаторічні періоди. Картографічний блок 
допомагає об’єктивно оцінити та порівняти стан певного елементу довкілля і 
прогнозувати його майбутні зміни. 

ГІС-технології дозволяють оперативно вносити зміни в банк даних, 
додавати чи віднімати нові об’єкти, швидко оперувати великим обсягом 
інформації і, що найважливіше, робити її доступною для пересічних громадян. 
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Кортунов Вячеслав Иванович, 
д.т.н., професор заведующий кафедрой 
производства радиоэлектронных систем 
летательных аппаратов; 
Гергель Игорь Андреевич, 
ассистент кафедры производства 
радиоэлектронных систем летательных 
аппаратов Национального аэрокосмического 
университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» 

 
АЭРОФОТОСЪЕМКА С БЛА: ДОСТИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 
Стремительное развитие и распространение беспилотной авиации на 

протяжении последнего десятилетия обусловило столь обширное внедрение 
БпЛА в различные сферы деятельности: аэрофотосъемка, 
сельскохозяйственные работы, почтовые доставки, патрулирование мирных 
территорий и военное дело, спортивные состязания и шоу программы, 
видеосъемка для кино и рекламы. Некоторые из этих ниш были созданы 
именно благодаря появлению на рынке первых дронов, но большинство 
существовало и ранее, однако обслуживалось пилотируемой авиацией. 
Дороговизна и значительные риски в эксплуатации подобной техники 
положили логическое начало процессу замещения пилотируемой авиации 
беспилотной.  

В Национальном аэрокосмическом университете им. Н. Е. Жуковского 
«ХАИ» с 2004 года существует конструкторское бюро по проектированию, 
производству и эксплуатации малых беспилотных летательных аппаратов 
широкого применения. В ходе кропотливой работы с 2004 года был разработан, 
создан и успешно испытан собственный профессиональный автопилот, 
способный без вмешательства оператора поднять ЛА, выполнить 
запрограммированный набор миссий и осуществить посадку в заданной точке. 
В зависимости от сферы и условий применения БЛА его массогабаритные, 
мощностные, динамические показатели, набора исполняемых команд, степени 
автоматизации и оснащенности датчиками, а также наличием дополнительной 
аппаратуры в качестве полезной нагрузки значительно отличаются. С целью 
возможности использования в любом беспилотном аппарате автопилот имел 
статус универсального, не заточенного под какие-либо специализированные 
задачи.  

Первые попытки в аэрофотосъемке с борта БЛА вертикального 
взлета/посадки были сделаны еще 5 лет назад. Именно с тех пор началась 
параллельная работа по адаптации созданных дронов и программ, 
обеспечивающих возможности аэрофотосъемки с целью получения как 
трехмерной модели одиночно стоящих объектов, так и модели и ортофотоплана 
площадных объектов. С целью выполнения аэрофотосъемки было произведено 
и успешно испытано два вида беспилотных комплексов. Сборка и настройка 
комплексов проводилась собственными силами. На комплексах установлена 
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система автоматического пилотирования собственного производства, системная 
камера с матрицей APS-формата. Управление фотоаппарата происходит в 
автоматическом режиме с автопилота, функционал которого позволяет 
выполнять команду съемки через любое, заданное оператором, расстояние, 
добиваясь, таким образом, необходимого для различных видов съемки как 
межкадрового, так и межмаршрутного перекрытия. 

Характеристики беспилотного комплекса MAVVIK-Х8.  
Выполнен на базе монокрыла X8; 
Материал: прессованный пенопласт покрытый упрочняющей пленкой; 
Двигатель электрический, винт толкающий; 
Система автоматического управления: автопилот на микромеханических 

датчиках АП-ХАИ; 
Оптимальная воздушная скорость: 75км/ч; 
Максимальное полетное время: 120 мин; 
Масса без полезной нагрузки: 3 кг; 
Высота полета: 150 – 1500 м; 
Фотоаппарат: Sony Alpha 5000 (f 16мм, CMOS APS 23.2×15.4 мм, 

5456×3632 pix ≈ 20 Mpix). 
Предназначен для выполнения аэрофотосъемки площадных (сады, лесные 

массивы, поселки и города, поля и сельхозугодия) и протяженных объектов 
(ЛЭП, нефте- и газопровод, реки и дороги, береговая линия).  

На базе данного комплекса были проведены работы по получению 
ортофотоплана и трехмерной модели небольшого участка Полтавского ГОКа и 
на заданном участке рассчитан объем шламовых отвалов. Аэрофотосъемка 
производилась на высоте 250 метров. Общее количество снимков составило 117 
шт. База аэрофотоснимков составляла 70 метров. Продольное перекрытие 
составило около 60-65%, поперечное: 40-45%. Площадь покрытой территории 
приблизительно 2 км2. Демонстрационный полет произведен с камерой Canon 
(f 5мм, 1/2.3", 16 Mpix). 

Еще одна аэрофотосъемка была проведена над дачными участками. 
Результатом данной аэрофотосъемки: 280 фотографий территории площадью 
2км2 с высоты в 300 метров и базой фотосъемки 35 метров. Продольное 
перекрытие составило около 75-80%, поперечное: 40-50%. 

Характеристики беспилотного комплекса мультироторного типа MR-
Octo: 

Конструкция: соосный октокоптер, материал рамы – карбон; 
Система автоматического управления: автопилот на микромеханичеких 

датчиках АП-ХАИ; 
Оптимальная скорость: 25км/ч; 
Максимальное полетное время: 30 мин; 
Масса без полезной нагрузки: 10 кг; 
Высота полета: 50 – 1500 м; 
Фотоаппарат: Sony Alpha 5000. 
Комплекс предназначен для выполнения аэрофотосъемки малых 

площадных (села и поселки, карьеры и раскопки, малые садовые и лесные 
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хозяйства) и одиночно стоящих объектов (памятники культуры, архитектурные 
сооружения, хранилища сырья и шлаковые отвалы).  

На базе данного комплекса была выполнена аэрофотосъемка для 
получения ортофотоплана небольшого участка поселка Сходница (Львовская 
обл.) вдоль дороги Т1402 длинной 2 км и шириной 600 м. Высота полета 
составляла от 150 м (в низине вдоль дороги) до 200 (на возвышенностях в 
стороне от дороги). Общее количество фотографий составило 224 шт. на 
5 маршрутах. Продольное перекрытие колебалось в пределах 60-65%, 
поперечное: 40-50%. Ветер достигал скорости 5 м/с. Полученный ортофотоплан 
может быть отнесен к карте 500 масштаба. 

На данном этапе работы полученные результаты можно считать 
конкурентоспособными в сравнении продуктами, полученными с БЛА 
зарубежного производства.  

 
Красовський Григорій Якович, 
д.т.н., професор, професор кафедри 
виробництва радіоелектронних систем 
літальних апаратів Національного 
аерокосмічного університету ім. 
М.Є.Жуковського «ХАІ»,  
Гребень Олександр Сергійович, 
Радчук Валентин Васильович 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ ДЛЯ 
АНАЛІЗУ ПОТОЧНОГО СТАНУ ЗЕРНОВИХ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 
 

Всім відомо що використання космічної інформації, як і будь якої іншої 
інформації має певні вимоги та особливості. Перед замовленням космічних 
знімків треба врахувати стан об’єкту дослідження в момент зйомки. Якщо це 
моніторинг будівель, або інших промислових об’єктів, то час (дата) зйомки не є 
критичним параметром, а от якщо мова йде про моніторинг протікання 
надзвичайних ситуацій – цей параметр є дуже важливим, оскільки оператору 
необхідно бачити актуальну картину задля можливості прийняття рішень з їх 
ліквідації. Так само для моніторингу сільгоспугідь важливим параметром є час 
зйомки, оскільки кожна с/г культура має певні стадії вегетації, які і є реперними 
точками всього процесу моніторингу. Окрім того під час аналізу космічних 
знімків треба враховувати багато параметрів, таких як: розрізнення знімку, його 
освітленість, захмареність, геометрична коректованість та ін..  

Існує багато різних підходів до процесу дешифрування об’єктів на 
космознімку. Вони можуть бути візуальними, автоматичними, або змішаними. 
Кожен із них має певні недоліки та переваги. Якщо ж говорити про процес 
прогнозування врожайності сільгоспкультур – цих особливостей стає набагато 
більше.  
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Відомі різноманітні класифікації методів математичного прогнозування, 
що враховують різноманітні їх методологічні аспекти. Сукупність основних 
методів прогнозування можна навести у вигляді наступних класів: 

- методи математичного моделювання та прогнозної екстраполяції 
(Недоліками методів математичного моделювання та прогнозної 

екстраполяції є те, що при розробці середньо- та термінових прогнозів, може 
призводити до недостатньо достовірним результатам, що може бути зв’язано з 
якісними змінами прогнозованого процесу); 

- економіко-математичні методи 
(перевагою економіко-математичних моделей є можливість моделювання 

взаємозалежностей економічних факторів у явному вигляді, що полегшує 
інтерпретацію їх взаємовпливу та процедуру прийняття управлінських рішень 
на основі одержуваних прогнозів); 

- нечіко-множинне моделювання 
(перевагою нечітко-множинного моделювання є можливість врахування 

неповної та несуворої інформації на основі попередньо побудованої бази 
правил. Недоліком таких методів є залежність від програмного забезпечення та 
необхідність спеціальної підготовки експертів); 

- методи експертних оцінок 
(перевагою методів експертних оцінок є малі обмеження по спеціальній 

підготовці експертів та простота реалізації. Недоліком методу є орієнтація на 
короткотривале прогнозування, а також істотна залежність від підбору 
експертної групи); 

- методи немережевого моделювання 
(треба відмітити, що на практиці жоден з вище розглянутих методів не є 

універсальним та, як правило, повинен використовуватись у поєднанні з 
іншими методами. В останнє десятиліття спостерігається підвищений інтерес 
до моделей на основі штучних нейронних мереж (ШНМ), які використовуються 
у економіці, медицині, техніці та інших областях, де є потреба вирішувати 
завдання розрізнення образів, прогнозування, класифікації. Методи ШНМ 
можуть бути використані незалежно або ж в поєднанні з іншими методами 
економіко-статистичного аналізу. Недоліком цих методів є важкість 
конфігурування та «навчання» ШНМ (наприклад методом зворотнього 
розподілення помилок) з урахуванням особливостей конкретної предметної 
області)). 

Всі ці методи так чи інакше можна використовувати для дешифрування 
та аналізу космічних знімків, що дасть картину розуміння якісно-кількісного 
складу та стану с/г продукції в області моніторингу.  

Інтегрування таких даних до геоінформаційних систем дає змогу 
вирішувати широкий спектр завдань планування с/г виробництва, а саме: 

1. Проводити інвентаризацію сільськогосподарських земель, планування 
полів, визначення точних границь полів;  

2. Здійснювати моніторинг сівозмін, виявляти землі, що не 
використовуються, контролювати раціональне використання 
сільськогосподарських угідь;  
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3. Виявляти і прогнозувати несприятливі екологічні явища, які пов’язані з 
сільськогосподарським природокористуванням (вітрова і водна ерозія, 
вимерзання, засуха, витоптування ґрунту тваринами и т.д.); 

4. Виявлення сільськогосподарських зон, які підвержені посухі; 
5. Виявлення районів незаконного перепрофілювання 

сільськогосподарських земель. 
 

Кривогуз Геннадій Іванович, 
к.військ.н., доцент, 
доцент кафедри управління проектами 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

В УПРАВЛІННІ ВІЙСЬКОВИМ ТИЛОМ 
 

Опираючись на сутність терміну «управління військами» згідно частини І 
Бойового статуту Сухопутних військ (БССВ) [1], під управлінням військовим 
тилом слід розуміти цілеспрямовану діяльність командирів, штабів, заступників 
командирів з тилу, начальників служб та інших посадових осіб військових 
частин і підрозділів щодо підтримання бойової готовності тилу, його 
підготовки до забезпечення підрозділів у ході бойових та інших дій і 
керівництву ним при виконанні поставлених завдань. При цьому управління 
військовим тилом є однією із важливих складових управління військами.  

Організаційно-технічною основою управління військами (тилом) є 
система управління військами (тилом), під якою слід розуміти функціонально 
пов’язані між собою органи управління військами (тилом), пункти управління 
військами (тилом), засоби управління військами (тилом). До складу останніх 
входять зв’язок, автоматизовані системи управління військами (тилом), а також 
інші спеціальні системи (оповіщення тощо).  

У 2015 році зроблено практичні кроки щодо створення Єдиної 
автоматизованої системи управління Збройними Силами (ЄАСУ) [2], зокрема, 
завершено загальне проектування ЄАСУ, визначено концептуальні засади, 
ідеологію, основні технічні рішення з її створення, а також продовжено 
вдосконалення проекту зі створення автоматизованої системи управління 
тактичної ланки Сухопутних військ тощо. 

Для підвищення ефективності управління військами (силами) від 
стратегічного до тактичного рівнів управління при підготовці і веденні 
операцій (бойових дій). в Національному університеті оборони України 
розроблена автоматизована система управління військами (АСУВ) «Славутич» 
[3]. В ній автоматизовані найбільш складні і трудомісткі процеси управління, 
які мають місце на всіх етапах і фазах оперативного планування та ведення 
операції (бою). Однак, у презентації АСУВ не надані приклади її використання 
в інтересах управління військовим тилом. 
  



«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» 

67 

Склад комплексів засобів автоматизації (КЗА) кожного органу управління 
є типовим, і включає підсистеми: інформаційного обміну (ПІО); 
відеоконференцзв’язку (ВКЗ); електронного документообігу (ЕДО); організації 
роботи органу управління (ПОРШ); інформаційно-довідкову (ІДП); 
геоінформаційну (ГІС); ведення і відображення положення, стану та дій військ 
(ПСД); інформаційно-розрахункову (ІРП); управління функціонуванням 
(ПУФ); комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу 
(КЗЗ).  

До складу КЗА також входять підключені до локальної обчислювальної 
мережі (ЛОМ) автоматизовані робочі місця (АРМ) службових осіб органу 
управління. Локальна обчислювальна мережа має вихід в загальну 
телекомунікаційну мережу (ТКМ). 

Геоінформаційна підсистема (ГІС) надає можливість користувачу 
здійснювати заходи щодо надання електронних карт оперативному складу 
органу управління, здійснювати навігацію по електронних картах та 
виконувати інші процедури і розрахунки з геодезичними даними.  

Архітектура геоінформаційної підсистеми показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Архітектура геоінформаційної підсистеми АСУВ «Славутич» [3] 

 
Складовими геоінформаційної підсистеми є сервер ArcGis компанії Esri 

та ГІС сервер «Славутич», які забезпечують відповідними сервісами клієнтські 
застосування.  

Геоінформаційна підсистема реалізує повний набір функцій роботи з 
географічними даними, що використовуються в органах військового 
управління.  

Змінювати масштаб електронної карти можливо за допомогою виділення 
необхідної ділянки карти, або встановленням конкретного фіксованого 
значення масштабу. Визначення відстаней по електронній карті здійснюється за 
допомогою електронної лінійки та електронного курвіметра. Для позначення на 
карті характерних точок місцевості використовуються електронні маркери. 
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Положення маркерів може бути встановлене як за допомогою курсору миші, 
так і прямим введенням їх координат.  

Користувач має можливість відображати на електронній карті необхідні 
шари електронної карти, наприклад «Рельєф» або «Гідрографію». Для пошуку 
об’єктів на електронній карті вибираються необхідні шари карти, до яких даний 
об’єкт може відноситись, та вводиться його назва, наприклад місто Слов’янськ. 
Вбудований координатний калькулятор дозволяє миттєво перераховувати 
координати з одної системи координат в іншу, з одної форми представлення в 
другу. Для швидкого переходу до потрібної точки на карті достатньо ввести її 
координати. Оцінку місцевості можна зробити виходячи із її профілю та зон 
прямої видимості з урахуванням рельєфу. 

Підсистема ведення і відображення положення, стану та дій військ (ПСД) 
дозволяє відображати на електронній карті місцевості положення сил та засобів 
сторін, їх стану та дій, підтримувати унікальність оперативно-тактичної 
обстановки, вести робочі карти оперативним складом, формувати карти 
операції (бою), передавати і отримувати дані обстановки.  

Завантажуватись оперативно-тактична обстановка може із власного 
ресурсу користувача, або із загального ресурсу системи і відображатись як на 
електронній карті, так і на схемі. Розмір ділянки карти та масштаб може бути 
автоматично підігнаний до розмірів оперативно-тактичної обстановки так, щоб 
всі елементи оперативно-тактичної обстановки були видимі на екрані монітору. 
Сформована оперативно-тактична обстановка може бути передана іншим 
службовим особам органу управління засобами АСУВ «Славутич». 

Інформаційно-розрахункова підсистема (ІРП) призначена для 
забезпечення проведення оперативно-тактичних розрахунків і інформаційно-
аналітичної підтримки прийняття рішень. Вона тісно пов’язана з ГІС для 
рішення таких задач, як «Оцінка фізико-географічних умов регіону проведення 
операції (бойових дій)», «Оцінка противника», «Розрахунок маршу» тощо. 
Однак, у презентації АСУВ не вказані приклади розрахункових задач в 
інтересах управління військовим тилом. 

На яких же етапах управлінської діяльності посадових осіб тилу 
тактичної ланки можуть бути використані ГІС? Відповідно до частини І БССВ 
[1] діяльність усіх посадових осіб (у тому числі і тилу) військової частини під 
час підготовки і в ході бойових та інших дій умовно поділяється на дві основні 
частини. Для заступника командира військової частини з тилу (ЗКТ), 
начальників служб (НСТ) і командирів підрозділів тилу такими частинами є: 

а) планування тилового забезпечення бойових та інших дій військової 
частини; 

б) організаторська робота посадових осіб тилу з виконання прийнятих 
рішень і поставлених завдань. 

При плануванні тилового забезпечення (ТлЗб) бойових та інших дій 
військової частини виділяють три етапи і відповідні їм фази (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Етапи планування тилового забезпечення (ТлЗб) бойових та інших дій 

військової частини та їх фази 
 

Етапи 
планування 

ТлЗб 

Фази етапів планування ТлЗб 

найменування характеристика 

1. Організація 
планування 

ТлЗб 
1.1. Аналіз 

завдання 

1.1.1. Отримання завдання 
1.1.2. Усвідомлення (з’ясування) 
завдання 

1.1.3. Організація роботи підлеглих 
1.2. Оцінювання 

обстановки 
Стан і можливості органів тилу, 
місцевість і райони їх розміщення, т.і. 

 
1.3. Формулювання 
вихідних даних для 
планування ТлЗб 

Строки виконання бойових та інших 
завдань, розміри і строки створення 
запасів матеріальних засобів, строк 
готовності тилу, т.і. 

2. Вироблення 
рішення на 

тилове 
забезпечення 

(РТлЗб) і 
доведення 

завдань 

2.1. Вироблення 
замислу на ТлЗб 

2.1.1. Вироблення варіантів замислу на 
ТлЗб 
1.1.2. Розіграш ТлЗб бойових та інших 
дій 
1.1.3. Порівняння, оцінювання 
варіантів замислу ТлЗб і вибір 
альтернативного варіанту 

1.1.4. Оформлення, розгляд і 
затвердження замислу на ТлЗб 

1.2. Формулювання 
РТлЗб 

Розроблення текстуальної і графічної 
частини РТлЗб – основи плану ТлЗб 

1.3. Розроблення і 
доведення завдань 
до виконавців 

2.3.1. Розроблення і погодження з НШ 
наказів (розпоряджень) по тилу 
1.3.2. Підписання командиром (НШ), 
ЗКТ 
1.3.3. Доведення завдань до виконавців 

3. Розроблення і 
коригування 

плану тилового 
забезпечення 

(ПТлЗб)  

3.1. Розроблення 
ПТлЗб 

3.1.1. Розроблення і погодження з НШ 
документів ПТлЗб 
3.1.2. Розгляд і затвердження ПТлЗб 
командиром 

3.2. Уточнення 
(коригування) 
ПТлЗб 

3.2.1. Аналіз та оцінювання ПТлЗб 
3.2.2. Уточнення (коригування) ПТлЗб 
3.2.3. Розробка нових документів (за 
потребою) 
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На всіх етапах планування ТлЗб доцільно використовувати електронні 
карти місцевості з відображенням тактико-тилової обстановки, районів 
розміщення і стану підрозділів (частин, установ) тилу тактичної (оперативної, 
оперативно-стратегічної) ланки, елементів системи управління військовим 
тилом, шляхів підвозу та евакуації та їх стану, об’єктів місцевої промислово-
економічної бази та їх можливостей, джерел водопостачання тощо. Основною 
розрахунковою задачею з використанням ГІС є «Розрахунок підвозу 
матеріальних засобів» із визначенням напрямів і ділянок підвозу, належності і 
кількості виділених транспортних засобів, обсягів матеріальних засобів, які 
перевозяться, постачальників і споживачів. Прикладами інших задач можуть 
бути «Розрахунок інженерного обладнання районів розміщення підрозділів 
тилу», «Розрахунок оборони та охорони підрозділів тилу» тощо.  

Організаторська робота в підрозділах та органах тилу з підготовки 
бойових та інших дій у тиловому відношенні і виконання прийнятих рішень та 
поставлених завдань включає: 

1) організацію взаємодії і забезпечення дій органів тилу (у тому числі 
захисту, оборони, охорони і маскування тилу т.і.); 

2) підготовку підлеглих начальників служб і командирів підрозділів 
тилу; 

3) організацію управління тилом; 
4) контроль за підготовкою органів та посадових осіб управління тилом і 

підрозділів тилу до забезпечення бойових та інших дій, а також за своєчасним 
виконанням прийнятих рішень та поставлених завдань.  

Для підвищення ефективності організаторської роботи за всіма 
переліченими пунктами слід використовувати електронні карти. До того ж 
Петлюк І.В. [4, с. 211]. пропонує застосовувати програмний продукт 
ArcLogistics, за допомогою якого можна управляти парком бойової техніки, 
оптимізувати розклад і маршрути руху з урахуванням можливих перешкод. 
Зазначений програмний продукт буде корисним для управління підвезенням 
матеріальних засобів та евакуацією поранених і хворих, пошкоджених 
(несправних) озброєння і військової техніки, майна і трофеїв.  

Для виконання функцій контролю за своєчасним виконанням поставлених 
завдань з підвезення матеріальних засобів у режимі реального часу необхідна 
інтеграція ГІС та систем глобального позиціонування (англ. Global Positioning 
System – GPS). 

Висновки. Для підвищення ефективності управління військовим тилом 
ГІС доцільно використовувати у тактичній ланці ЄАСУ за концепцією АСУВ 
«Славутич» на всіх етапах і фазах планування тилового забезпечення та 
здійсненні організаторської роботи посадових осіб та органів управління 
військовим тилом. 
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ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ З 

ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» містобудівна документація складається з текстових та графічних 
матеріалів, виконаних в цифровій формі як набори профільних геопросторових 
даних.  

На виконання цієї вимоги закону ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» розробляє 
містобудівну документацію місцевого рівня із застосуванням ГІС-технологій. 
За цей рік були виконані генеральні плани багатьох населених пунктів у 
Київській та Сумській областях.  

Важливим елементом просторового планування на місцевому рівні – є 
генеральний план населеного пункту. Графічні матеріали його виконуються на 
векторній картографічній основі М 1:2000 в системі координат УСК-2000.  

Серед них: 
- план існуючого використання території, на якому показані існуючі 

території забудови, об’єкти різного функціонального призначення.  
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- генеральний план (основне креслення), на якому зображене 
перспективне функціональне використання території за видами її переважного 
використання, рішення архітектурно-планувальної організації громадських 
центрів, транспортної та інженерної інфраструктури. Кожному об’єкту 
присвоєні атрибутивні дані відповідно до вимог ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад і 
зміст генерального плану населеного пункту», а також прописані технічні 
показники і якісні характеристики відповідно до вихідних даних, наданих 
замовником містобудівної документації.  

Важливою складовою у просторовому плануванні є перелік планувальних 
обмежень використання території, який містить санітарно-захисні зони, округи 
(зони) санітарної охорони навколо відповідних територій і об’єктів, охоронні 
зони пам’яток культурної спадщини, водоохоронні зони та прибережні захисні 
смуги водних об’єктів, зони радіаційного та іншого техногенного забруднення 
довкілля, можливих надзвичайних ситуацій від потенційно небезпечних 
природних і техногенних об’єктів тощо. 

Просторове планування територій на місцевому рівні, зокрема на рівні сіл 
та селищ, забезпечується відповідними сільськими, селищними радами та їх 
виконавчими органами, в тому числі об’єднаними територіальними громадами. 

Просторове планування на місцевому рівні має використовуватися 
органами місцевого самоврядування під час підготовки програм соціально-
економічного розвитку, охорони земель, довкілля та здоров’я населення, 
розвитку соціальної, інженерно-транспортної та туристичної інфраструктури, 
збереження історико-культурної спадщини. Ця документація є основою для 
складання програм проведення земельних аукціонів. Інвестиційні проекти ок-
ремих забудовників також мають базуватися на рішеннях просторового 
планування. При цьому обов’язковим є врахування державних, громадських і 
приватних інтересів під час просторового планування, забудови та іншого 
використання територій, а також активне залучення громадськості в процес 
розроблення, погодження, затвердження та реалізації проектних рішень.  

Ведення містобудівного кадастру на основі просторового планування 
місцевого рівня із застосуванням ГІС-технологій – допомагає приймати 
рішення при управлінні стратегічним розвитком території, підвищує її 
інвестиційну привабливість. Можливість аналізу атрибутивних даних в 
програмному комплексі ArcGIS щодо виробничих та комунальних територій, 
автомобільних доріг, інженерних мереж, громадських об’єктів, дає повний 
спектр проблемних ситуацій та шляхів вирішення цих містобудівних задач.  

За останній рік нам вдалось удосконалити презентацію в оформленні 
містобудівної документації щодо збереження геопросторової прив’язки об’єкту 
та зміщення його інформаційної виноски в умовах зміни масштабу креслень. 

В той же час, досвід роботи над містобудівною документацією показав, 
необхідність вдосконалення інструментарію в програмі для більш швидкого 
проектування, а саме побудові геометричних схем та елементів з заданими 
характеристиками (зокрема червоних та жовтих ліній вулиць та зон можливого 
руйнування об’єктів). 
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Кубрак Олександра Олегівна, 
аспірант кафедри управління проектами 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 
ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ:  

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 

Туризм завжди вважався життєво важливим засобом для розширення 
сфери людських інтересів. Це позитивно впливає на виховання та дослідження 
історичної, природньої і культурної спадщини народів. Туризм допомагає 
непрямим чином поліпшити індивідуальне культурне розуміння мешканців, в 
той час він робить свій внесок у валовий національний продукт. На місцевому 
рівні, внутрішній туризм створює розуміння і оцінку пам’яток тим самим, 
сприяючи розвитку сталого туризму [2]. 

Географічні інформаційні системи (ГІС) і туризм поділяють спільну 
характеристику, вони перетинаються у межах областей знань та застосування. 
Таким чином, потенціал для ГІС-додатків в сфері туризму має велике значення. 
Географічні інформаційні системи (ГІС) в даний час широко визнані як цінний 
інструмент для управління, прийняття рішень, аналізу та відображення великих 
обсягів різнорідних даних, що мають відношення до планування діяльності на 
місцевих та регіональних рівнях. ГІС може використовуватися для управління 
різними інформаційними потребами, оцінками показників, і в цілому сприяння 
прийняттю рішень на етапі планування, а також, на етапах моніторингу та оцінки. 

Перевага планування туризму може бути підвищена за рахунок 
застосування ГІС. ГІС можна розглядати як забезпечення набору 
інструментальних методів і технологій широкого застосування для досягнення 
стійкого розвитку та популяризації туризму. Цілком очевидно, що ГІС має 
величезний потенціал для застосування в сфері туризму [1]. 

Програмне забезпечення ГІС має великі переваги при розвитку 
туристичної сфери як для туристів, так і для органів регулювання та розвитку 
туризму. Серед позитивних моментів для туристів можемо виокремити такі: 
візуалізація туристичних місць, вибіркова інформація - маршрут планування, 
розміщення, культурні заходи, спеціальні пам’ятки – інформація легко 
доступна через Інтернет. Для органів регулювання та розвитку туризму – 
свідомість про географію туристів, планування вибірки нових туристичних 
локацій, планування об’єктів соціального призначення, легко візуалізувати 
проблеми, які стосуються навколишнього середовища та існуючих трендів і, як 
наслідок, більш ефективно розподіляти ресурси [4]. 

Успіх туризму в будь-якій країні залежить від здатності цієї країни в 
достатній мірі розвивати, управляти, рекламувати туристичні об'єкти та заходи. 
У більшості країн, які розвиваються, туризм відіграє значну роль в 
економічному зростанні.  

У Сербії, органи регулювання туризму постійно збирають дані про 
туристичні об'єкти. Збираючи інформацію з різних місць – паперові файли, 
комп'ютерні дані – це зазвичай займає багато часу аби відповісти на запит 
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клієнта. Тому виникає необхідність використовува
яка була б здатна відповідати на запити про об’єкти та наявні ресурси. 
Застосування ГІС в цьому випадку надає туристичну інформацію на 
комплексній основі і має величезну користь не тільки для регіону, але і Сербії в 
цілому. Застосування ГІС відбувалось на прикладі курортів Златібор та Златар. 
Найбільш важливі туристичні місця та готелі були перенесені до системи, були 
створені картографічні шари і дані про простір та антропогенні об’єкти. Також 
технології ГІС використовувались при п
спусків, також при виборі розташування цих спусків. Результат був отриманий 
через накладання тематичних карт, планування та визначення локацій, які 
планувалось використовувати для розвитку туристичної індустрії (рис. 1) 

Рис. 1. Визначення локацій гірськолижних курортів
 

Розвиток грецького курорту Халкідікі також відбувався за підтримки 
впровадження ГІС технологій. Оскільки додаток ГІС може надавати, 
щонайменше, три різни види інформації на карті 
туристичні карти використання земель, туристичні карти спроможності 
вони були використані як індикатори, які допомагали визначати підходящу 
локацію для розвитку туризму / рекреації, симулювання та моделювання 
просторових об’єктів [4]. 

Турецьке місто Стамбул, а саме район Еміненю, оскільки саме в ньому 
знаходиться значна частина туристичних місць та пам’яток, був обраний для 
реалізації фази ГІС – Проектування та Застосування. До системи ГІС були 
перенесені чотиризіркові готелі та найбільш важл
місця району Еміненю. Графічними компонентами даної фази виступили: 
карти, які поєднують межі району, поточні карти, ортофото, осьові лінії доріг. 
Крім того, не-графічні компоненти складаються з якості розроблених шарів. А 
також, детальна інформація, пов'язана з фотографіями та об'єктами є доступною 
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клієнта. Тому виникає необхідність використовувати інформаційну систему, 
яка була б здатна відповідати на запити про об’єкти та наявні ресурси. 
Застосування ГІС в цьому випадку надає туристичну інформацію на 
комплексній основі і має величезну користь не тільки для регіону, але і Сербії в 

вання ГІС відбувалось на прикладі курортів Златібор та Златар. 
Найбільш важливі туристичні місця та готелі були перенесені до системи, були 
створені картографічні шари і дані про простір та антропогенні об’єкти. Також 
технології ГІС використовувались при позиціонуванні локацій гірськолижних 
спусків, також при виборі розташування цих спусків. Результат був отриманий 
через накладання тематичних карт, планування та визначення локацій, які 
планувалось використовувати для розвитку туристичної індустрії (рис. 1) 

Рис. 1. Визначення локацій гірськолижних курортів

Розвиток грецького курорту Халкідікі також відбувався за підтримки 
впровадження ГІС технологій. Оскільки додаток ГІС може надавати, 
щонайменше, три різни види інформації на карті – туристичні ресурс
туристичні карти використання земель, туристичні карти спроможності 
вони були використані як індикатори, які допомагали визначати підходящу 
локацію для розвитку туризму / рекреації, симулювання та моделювання 

ке місто Стамбул, а саме район Еміненю, оскільки саме в ньому 
знаходиться значна частина туристичних місць та пам’яток, був обраний для 

Проектування та Застосування. До системи ГІС були 
перенесені чотиризіркові готелі та найбільш важливі історичні та туристичні 
місця району Еміненю. Графічними компонентами даної фази виступили: 
карти, які поєднують межі району, поточні карти, ортофото, осьові лінії доріг. 

графічні компоненти складаються з якості розроблених шарів. А 
, детальна інформація, пов'язана з фотографіями та об'єктами є доступною 
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ти інформаційну систему, 
яка була б здатна відповідати на запити про об’єкти та наявні ресурси. 
Застосування ГІС в цьому випадку надає туристичну інформацію на 
комплексній основі і має величезну користь не тільки для регіону, але і Сербії в 

вання ГІС відбувалось на прикладі курортів Златібор та Златар. 
Найбільш важливі туристичні місця та готелі були перенесені до системи, були 
створені картографічні шари і дані про простір та антропогенні об’єкти. Також 

озиціонуванні локацій гірськолижних 
спусків, також при виборі розташування цих спусків. Результат був отриманий 
через накладання тематичних карт, планування та визначення локацій, які 
планувалось використовувати для розвитку туристичної індустрії (рис. 1) [6]. 

 
Рис. 1. Визначення локацій гірськолижних курортів 

Розвиток грецького курорту Халкідікі також відбувався за підтримки 
впровадження ГІС технологій. Оскільки додаток ГІС може надавати, 

туристичні ресурсні карти, 
туристичні карти використання земель, туристичні карти спроможності – то 
вони були використані як індикатори, які допомагали визначати підходящу 
локацію для розвитку туризму / рекреації, симулювання та моделювання 

ке місто Стамбул, а саме район Еміненю, оскільки саме в ньому 
знаходиться значна частина туристичних місць та пам’яток, був обраний для 

Проектування та Застосування. До системи ГІС були 
иві історичні та туристичні 

місця району Еміненю. Графічними компонентами даної фази виступили: 
карти, які поєднують межі району, поточні карти, ортофото, осьові лінії доріг. 

графічні компоненти складаються з якості розроблених шарів. А 
, детальна інформація, пов'язана з фотографіями та об'єктами є доступною 
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для кращого виявлення запитів стосовно певного туристичного об’єкту. Проте в 
процесі передачі графічних даних до ГІС виникали певні проблеми, оскільки не 
було стандартизації даних під час процесу створення системи. Врешті решт 
були сформовані стандарти між графічними та неграфічними даними і всі 
проблеми стосовно передачі даних були вирішені [5]. 

Отже, можемо зробити висновок, що використання ГІС технологій 
дозволяє вивести туристичну сферу на якісно новий рівень, підвищуючи тим 
самим значимість країни на світовому ринку та дозволяючи людям з різних 
культур, взаємодіяти один з одним. Таким чином, кожна країна повинна бути 
свідома туризму і використовувати ГІС, спрямовуючи його на підвищення 
ефективності туризму. 
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ЦИФРОВОЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 
 

Одним из важных оснований гибридной войны, проводимой в Российской 
Федерации против Украины, является аргумент, связанный с ущемлением 
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использования русского языка. Многочисленные исследования, а также 
обыденный опыт, показывают, что нет оснований для подобного беспокойства. 
Русский язык повсеместно используется на самых различных уровнях общения 
и делопроизводства. Очень важным является понимание того факта, что 
русский язык не является прерогативой Российской империи, СССР, 
Российской Федерации, или любого другого государства, вне зависимости от 
наличия или отсутствия статуса государственного языка. Языковая картина 
мира носителей русского языка в разных странах достаточно часто идет в 
отрыве от самоидентификации как «русского человека», используя язык только 
как способ коммуникации. Собственно, подобная ситуация порой наблюдается 
и в самой РФ, что связано с потерей людьми культурной целостности. 
Особенный интерес вызывает место русского языка в самосознании тех, для 
кого он является одним из нескольких родных языков. Таковую ситуацию 
наблюдаем в том числе и в некоторых регионах Украины.  

Русская культура как таковая не имеет четкой территориальной привязки. 
Наследство «русских классиков», выносимое на щит в качестве объединяющего 
«национального» фактора, настолько многокультурно, что искусственное 
приведение его к общему знаменателю заканчивается множественными ложными 
выводами, которые, впоследствии мифологизированные, обретают в сознании 
людей статус непреложной истины. Подобная подмен понятий используется РФ с 
целью манипуляции сознанием русскоязычных граждан Украины как один из 
многих методов ведения гибридной войны. Исследование механизма такой 
подмены понятий позволяет взглянуть на ситуацию с новой точки зрения. 

Вполне важной темой является цифровое картографирование 
фактического использования русского языка в различных странах мира. 
Существуют различные варианты. Можно выделить несколько типов 
использования русского языка. Приведем некоторые примеры.  

Тип «США». Для него характерно сочетание английского и русского 
языка. Можно констатировать формирование некоего варианта диалекта 
русского языка, характерного для эмигрантов. Есть четкое разделение 
использования языка – английский на работе, русский – в домашних условиях.  

Тип «Украина». Его специфика состоит в органичном сочетании 
использования русского и украинского языков. Четкого разделения делового и 
семейного использования языков, как правило, нет. Характерно использование 
письменного украинского языка в делопроизводстве.  

Тип «ЮАР». Характерно сочетание таких языков, как русский, 
английский и африкаанс. Есть четкое деление использования языков в 
различных сферах общения: в письменном виде используется английский и 
африкаанс, для общения в эмигрантской среде используется активно 
формирующийся диалект русского языка. Также можно отметить наличие 
большого количества других типов сочетания русского языка с другими 
языками народов мира.  

Цифровая картография может позволить дать корректное представление 
относительно текущего состояния использования русского языка. Это важно 
делать не только с познавательной точки зрения. Стоит вспомнить, что гибридная 
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война Российской Федерации против других постсоветских государств базируется 
на аргументе защиты интересов представителей «русского мира». Характерно, что 
самих представителей «русского мира» как идеологической доктрины можно 
встретить только на территории РФ, в строго определенных организациях. Было 
бы целесообразно сделать серию интерактивных карт, показывающих реальную 
ситуацию с использованием русского языка в мире. В том числе, особое внимание 
следует обратить на использование русского языка в Украине. Это важно с точки 
зрения демифологизации идей «русского мира» как идеологической 
«погремушки» РФ.  

За основу можно взять карты представленные на 
http://www.gisa.ru/publicat.html 

При создании таких карт нужно использовать стандартную GIS 
технологию. Она вполне эффективно раскрывает задачу обработки 
атрибутивной информации по проблеме использования русского языка. Работа 
в этом направлении будет проводиться в рамках проекта «ГІБРИДНА ВІЙНА 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ: 
СПЕЦИФІКА КРИМСЬКОГО ВАРІАНТА». 

 
Лозовська Катерина Сергіївна, 
аспірант кафедри управління проектами 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В 

МУНІЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ (НА ПРИКЛАДІ М. ОДЕСА) 
 

У ХХІ столітті із розвитком нових комп’ютерних технологій відбулась 
інформатизація усіх сфер життєдіяльності людини, зокрема: освіти, охорони 
здоров’я, екології, сільського господарства, державного управління тощо. На 
сьогодні однією із складових сучасних інформаційних систем, що 
впроваджуються як на державному, так і місцевому рівнях, є геоінформаційні 
системи, які являють собою сукупність програмного забезпечення і даних для 
візуалізації просторової інформації, аналізу, співвідношення між ними, а також 
моделювання географічних процесів та явищ [1]. 

В епоху глобалізації розвиток держави визначається рівнем 
впровадження високих технологій у повсякденну діяльність та інтеграцією у 
світовий інформаційний простір, а інформація стає необхідним ресурсом в 
управлінських процесах. Можливість швидкого аналізу необхідної інформації 
та оперативне прийняття обґрунтованих управлінських рішень нададуть місту 
переваги щодо вирішення поточних та стратегічних проблем. 

Ефективність роботи місцевих органів влади залежить від контролю 
місцевим населенням за виконанням рішень, що насамперед стосуються 
інтересів громади. Враховуючи зазначені фактори, в м. Одесі місцевою владою 
було ініційовано впровадження системи електронного управління містом, яка 
була розроблена в рамках Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [4], а 
також закріплена рішенням Одеської міської ради №6508-VI від 16 квітня 2015 
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року «Про затвердження Міської програми «Електронне відкрите місто» м. 
Одеси на 2015-2017 роки» [3]. 

Метою даної системи є налагодження взаємодії між органами міської 
влади та громадянами міста, бізнесом, співробітниками структурних підрозділів 
Одеської міської ради, депутатами і різними державними структурами. 

Зазначена система поєднує в собі пріоритетні напрямки системи управління 
містом – житлово-комунальне господарство, медицину, освіту, туризм, транспорт, 
адміністративний напрямок і містобудування. В рамках системи електронного 
управління містом заплановано впровадження 30 IT-проектів, серед яких: 
оновлений веб-портал міста, портал адміністративних послуг, транспортний 
портал, інвестиційний портал, система електронної черги, міський електронний 
архів, депутатський портал, автоматизована система ЖКГ, геоінформаційні 
системи служби міського кадастру, єдина система документообігу. 

Міська програма передбачає низку заходів, спрямованих на створення 
системи електронного управління містом, а саме: розробка та впровадження 
системи адміністративних послуг «Єдине вікно» м. Одеси, використання 
ліцензованого програмного забезпечення ArcGIS / ESRI та серверного 
обладнання для геоінформаційних систем (ГІС) служби міського кадастру, 
створення електронного архіву документів Одеського державного міського 
архіву, розробка системи «Єдиного інвестиційного вікна» м. Одеси, 
електронного реєстру (бази даних) рекламних конструкцій міста Одеси з 
інтерактивною мапою, електронного реєстру (бази даних) тимчасових споруд 
міста Одеси з інтерактивною мапою, веб-порталу «Ваш депутат Одеської 
міської ради» з мапою округів та інтерактивними приймальними депутатів, 
електронного реєстру (бази даних) паспортів виборчих дільниць, створених на 
постійній основі на території м. Одеси тощо. 

Наразі, серед описаних проектів, активно розвивається тільки вектор 
комунікації/взаємодії з громадянами міста. На сьогодні в тестовому режимі вже 
працює перший зовнішній портал системи - «Єдина система звернення 
громадян» [2] і створена внутрішня система - «Єдиний реєстр», з яким 
працюють оператори колл-центру і співробітники структурних підрозділів 
Одеської міської ради. 

Розроблений портал працює наступним чином. Всім зверненнями, які 
надійшли в систему, присвоюється реєстраційний номер, і заявник має 
можливість в персональному кабінеті на порталі 1535.odessa.ua відстежити 
статус свого звернення, а також бачити стадію його виконання. Крім того, за 
рахунок відсутності паперового носія і кур'єрської доставки час реагування на 
звернення істотного скорочується. 

Крім того мешканці міста Одеси можуть залишати звернення, 
зареєструвавшись на порталі або ж звертатися на будь-який доступний їм канал 
звернень громадян. Оператори збирають заявки з усіх можливих міських каналів 
звернень громадян (департаменту звернень громадян, гарячих телефонних ліній, 
районних і міських прийомних, відділів прийомних при районних адміністраціях, 
соціальних мереж) і включають їх до Єдиного електронного реєстру звернень 
громадян. Звернення надходять до профільних заступників або до міського голови 
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і проходять перерозподіл до безпосередніх виконавців. Таким чином, в умовах 
децентралізації, кожен мешканець має змогу безпосередньо відстежувати 
виконання місцевими органами влади нагальних проблем міста.  

Одеська електронна система управління містом була розроблена із 
врахуванням зарубіжного досвіду функціонування схожих систем. Зокрема у 
місті Сан-Франциско США з 2007 року ефективно працює система SF311 [5], 
яка являє собою інтернет-платформу для взаємодії із мешканцями міст та 
включає близько 75 сервісів [6]. Із розвитком інформаційних технологій, 
зазначена електронна система управління містом поєднала у собі й інші канали 
комунікації, включаючи Twitter та інші мобільні додатки. 

Отже, завдяки впровадженню системи електронного управління у 
поєднанні з геоінформаційними системами стало можливим забезпечення 
комплексного управління розвитком міста, прийняття адекватних 
управлінських рішень та прогнозування можливого розвитку подій у місті. 
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ARCGIS – РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ГИС 

 
ГИС от компании Esri стартовал в 1969 году. В настоящее время на рынке 

ГИС решений Esri представляет сектор около 40% и продолжает наращивать 
свое присутствие. 
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Человечество с момента своего существования пытается отразить 
окружающее его пространство на доступных для общего обозрения подосновах. 
Карты на камнях, бумажные схемы, топографические карты и т.д. Однако при 
этом сталкивается с дилеммой: как можно детальней отобразить территорию 
при этом охватив наиболее большое количество пространства. К сожалению 
доступно одновременно только одно: детальность или охват территории. ГИС 
технология позволила перейти к объектной модели в базе данных. Получать 
объекты с максимальной точностью на территорию всего земного шара и при 
необходимости формировать любые по потребности документы на основе 
единой базы геоданных. Гис предоставляет для этого средства создания 
объектной модели. С другой стороны ГИС предоставляет средства 
моделирования событий и для этого существуют инструменты работы с 
пространственными объектами. Назначение ГИС - системы заключается в 
обеспечении специалистов министерств и потенциальных инвесторов полной, 
достоверной и оперативной пространственной информации по объектам 
собственности, необходимой для поддержки принятия стратегических и 
оперативных решений по управлению субъектами министерства и 
организацией надзора за их деятельностью. 

ГИС для корпоративных систем от Esri предоставляет интегрированную 
Web GIS платформу, которая средствами Портала обеспечивает пользователей 
картами, пространственным анализом, управлением данными и совместной 
работой и включает набор следующих приложений:  

- для мобильного сбора данных - Collector for ArcGIS ; 
- для мониторинга и анализа - Operations Dashboard for ArcGIS; 
- для офисных приложений и интеграции с бизнес-системами – EsriMaps. 
Цель создания корпоративной геоинформационной системы заключается 

в осуществлении геоинформационной поддержки принятия решений в области 
управления объектами корпорации и обеспечения ситуационной 
осведомленности о состоянии, условиях использования с учетом схем 
планирования территории и генпланов предприятий, внутренней структуры 
объектов собственности. 

Для получения точной и полной оценки качества объекта и прилегающей 
к нему территории необходимо учитывать достаточное большое факторов, 
изменяющихся во времени, которые непосредственно описывают их состояние 
и по которым можно сделать выводы о возможности дальнейшего 
использования данного объекта для определенных целей. Обеспечение 
постоянной актуальности информации о состоянии объектов повышает 
ситуационную осведомленность специалистов министерства всех уровней, 
позволяя принимать взвешенные решения. Корпоративная геоинформационная 
должна обеспечивать возможность автоматизированного анализа состояния 
объектов собственности (в том числе с использованием мобильных устройств) 
и формирования соответствующих событий для осуществления поддержки 
принятия решений. Такой анализ предполагает возможность оперативного (в 
«реальном времени») автоматического получения информации о состоянии 
объектов, ее автоматическую обработку, которая должна формировать события 
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при определении существенных изменений состояния объектов, в том числе на 
основе пространственного анализа поведения объектов собственности. 

Архитектура корпоративной геоинформационной системы должна быть 
сервисно-ориентированной, в соответствии с которой сервер предоставляет 
услуги доступа к данным и их обработки путем использования сервисов, 
которые опубликованы и выполняются на ГИС сервере. Эти сервисы должны 
быть доступны как внешним пользователям с использованием средств 
распространения публичных данных посредством ArcGIS Онлайн, так и 
локальным пользователям ГИС сервера соответствующего узла системы.  

Корпоративная геоинформационная система должна предоставлять такие 
готовые к использованию сервисы (базовые сервисы): 

- Пространственных объектов (для Интернет-редактирования); 
- Геоданных (для репликации баз геоданных); 
- Геокодирования (для поиска и отображения адресов / местонахождение 

на карте); 
- Геометрии (для расчета геометрических характеристик объектов, таких 

как площадь или длина); 
- Геообработки (для моделирования и анализа пространственных 

данных); 
- KML; 
- Карт (для кэшированных и оптимизированных картографических 

сервисов); 
- Мобильный (для запуска сервисов на подвижных комплексах 

радиомониторинга); 
- Сетевой (для нахождения оптимальных маршрутов, поиска лучшего 

места нахождения или анализа сетевых взаимоотношений пространственных 
объектов); 

- Веб-сервис пространственных объектов (WFS) и Веб-сервис 
пространственных объектов с поддержкой транзакций (WFS-T); 

- Картографический веб-сервис (WMS), который поддерживает стандарты 
OGC (Open Geospatial Consortium). 

Надежность работы корпоративной геоинформационной системы должна 
обеспечиваться возможностью создания как ГИС сервер кластера, так и 
гибридного кластера, который образуется ГИС кластером, встроенным в среде 
MS и SQL кластеров. 

Данные предложения отработаны на примерах министерства 
инфраструктуры и министерства экологии. 
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Мамонов Костянтин Анатолійович, 
д.е.н., завідувач кафедри геоінформаційних 
систем, оцінки землі та нерухомого майна 
Харківського національного університету  
міського господарства ім. О.М. Бекетова 
Радзінська Юлія Борисівна,  
асистент кафедри геоінформаційних систем,  
оцінки землі та нерухомого майна 
Харківського національного університету  
міського господарства ім. О.М. Бекетова 

 
РОЗРОБКА ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ 

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ М. ХАРКОВА 
 

Сфера формування й використання житлового фонду є важливою у 
контексті соціально-економічного розвитку держави та життєдіяльності 
населення. Нажаль, сучасний стан житлового фонду в Україні, у цілому, та 
Харковському регіоні, зокрема, характеризується накопиченням негативних 
явищ, пов’язаних із зростанням його зношеності, зниженням обсягів введення 
нового житла, забезпеченості населення та ін. У таких умовах особливого 
значення набуває переосмислення підходів до управління цією сферою на 
основі застосування сучасних геоінформаційних систем. 

Для проведення дослідження формування та використання житлового 
фонду м. Харкова використовуються данні щодо його розвитку за районами. 
Крім того, застосовується інструментарій ARC GIS 10.3, який дозволяє 
спроектувати динаміку розвитку житлового фонду. 

На першому етапі здійснюється підготовка даних для дослідження. 
Вихідними даними є векторний шар з адміністративними районами м. Харкова 
та дані щодо динаміки житлового фонду по адміністративних районах міста на 
прогнозний період. 

Крім того, використовуються данні щодо:  
- існуючого житлового фонду (тис. м2); 
- нового житлового будівництва (тис. м2); 
- житлового фонду на кінець розрахункового строку (тис. м2). 
Для розробки та представлення ГІС проекту розвитку житлового фонду 

м. Харкова будуємо відповідні діаграми, які характеризують динаміку 
житлового фонду по адміністративним районам міста.  

У результаті дослідження побудовано картограму житлового фонду по 
адміністративним районам м. Харкова (рис. 1). 
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Рис. 1. Картограма динаміки житлового фонду по адміністративних 

районах міста 
 
Отже, для проведення дослідження формування та використання 

житлового фонду м. Харкова викорстовуються данні щодо його розвитку за 
районами й застосовується інструментарій ARC GIS 10.3, який дозволяє 
спроектувати динаміку його розвитку. 

Запропоновані напрями застосування геоінформаційних систем у сфері 
формування, розподілу та використання житлового фонду м. Харкова і 
встановлено, що зростання житлового фонду у межах міста обумовлено 
збільшенням обсягів нового будівництва порівняно із вибуттям, що позитивно 
впливає на містобудівний розвиток міста. Поряд з цим, необгрунтоване 
зростання обсягів будівництва поза межами міста, може призвести до проблем, 
що виникають із використанням територій. Тому, для забезпечення 
ефективності представленого процесу важливого значення має застосування 
геоінформаційних систем, як сучасного інструменту реагування на відхилення 
та диспропорції у муніципальних системах. 
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Манжалий Светлана Николаевна, 
старший преподаватель, 
географический факультет 
ТНУ им. В.И. Вернадского 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЦИФРОВОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ СЕРВИСА,  
СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Цифровая картография позволяет отражать динамичные процессы с 

размытыми характеристиками. Описание завершенного процесса на основании 
качественных данных не составляет никаких проблем. Но это – скорее 
исключение, чем правило. Примером может быть состояние системы 
образования Украины после 2014 года. Возникли проблемы, связанные с 
оккупацией Крыма и антитеррористической операцией, проводимой в 
Восточной Украине. 

Качество эмпирических данных, связанных с образованием, резко 
ухудшилось. Привычная система сбора и обработки статистических данных по 
образовательному процессу осталась в прошлом. В Украине более 1,5 млн. 
беженцев. Среди них неопределенно большое количество школьников. 
Серьезнейшей проблемой является процесс продолжения образования после 
окончания средней школы.  

Дело не только в реанимации привычной системы статистического учета 
образовательного процесса. Мы столкнулись с новыми проявлениями 
реальности, создаваемыми гибридной войной РФ против ряда постсоветских 
государств. Пространственно-временное описание многопараметрического 
процесса, связанного с образованием, требует нового переосмысления ряда 
теоретических и методологических вопросов картографирования. Нужно 
научиться делать экспертные оценки, которые позволяют выйти на 
принципиально качественные характеристики процессов в Украине. Строго 
говоря, мы не знаем, какое количество людей сейчас обучается в начальной и 
средней школе. Масса вопросов возникает в связи с различными 
образовательными стандартами в Украине, Крыму, как оккупированной 
территории и ряде районов Восточной Украины. В АРК, ДНР и ЛНР свои 
стандарты образовательного процесса. Проблем множество, часть из них можно 
решить на основании цифровой картографии. 

Среди теоретических проблем стоит назвать следующие: 
1. Экспертная оценка количества выпускников школ и профессионально-

технических учреждений в Украине. 
Экспертная оценка пространственных предпочтений и миграционной 

активности выпускников различных районов Украины. Существует значительные 
различия стандартов миграционной активности выпускников в зависимости от 
районов Украины. Можно выделить 4-5 стандартов миграционной активности с 
четко выраженными пространственными предпочтениями. Выпускники западно-
украинских школ ориентированы на Львов, Ивано-Франковск, Луцк и некоторые 
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другие областные центры. А выпускники АРК ориентированы на Киев или 
российские города. РФ предложила выпускникам крымских школ очень льготные 
условия поступления в вузы. Это является частью гибридной войны. Выпускники 
восточно-украинских вузов также ориентированы на Киев и российские города. 
История, аналогичная той, которая имеет место в Крыму. Нужна методика 
экспертной оценки пространственных предпочтений молодежи АРК и зоны 
проведения АТО. 

Среди методологических проблем важное место занимает решение 
вопросов динамичного цифрового картографирования. Проблема в том, что 
традиционная система была ориентирована на периоды окончания-начала 
учебного года. В современных условиях ситуация радикально изменилась. 
Десятки тысяч школьников из АРК и, в особенности, из восточной Украины, 
могут не завершать учебный год. Соответственно этому система 
статистического учета должна делаться по месячной основе. В разработке 
методики очень важно учесть роль различного рода конфликтов в 
миграционных процессах. 

Как примераких карт можно указать http://www.esri.com/esri-
news/arcnews. 

В качестве вывода можно констатировать - начинается проект 
«ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 
УМОВАХ ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЙ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ». Составной его частью 
будет решение комплекса теоретических и методологических проблем по 
мониторингу образовательного процесса. Это позволит делать корректные 
оценки параметров образовательного процесса на помесячной основе. 

 
Мельник Олександр Володимирович, 
президент Всеукраїнського благодійного  
фонду сприяння розвитку геоіформаційних  
технологій та послуг “ГІС-Асоціація України” 

 
РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ З 

ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС ТА ПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА 
ПЛАТФОРМІ ГРОМАДСЬКОЇ ОБ'ЄДНАННЯ CITY SOLUTIONS CLUB 

 
За домовленостями фахівців в галузі містобудування на 18-ій 

Міжнароднії конференції "ГІС ESRI в Україні", що проходила 24-25.05.2016 в 
м.Києві було схвалення дорадчого органу дозробки оптимальних рішень для 
управління містом та територіями. 

ГІС асоціація Україні заснувала громадське об'єднання City Solutions Club 
та провела декілька заходів за тематиками: об'єкти обліку в місті; 
функціональне управління містом; основні компоненти баз даних про об'єкти 
міської інфраструктури; взаємодія BIM і GIS технологій. 
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При підведенні підсумків діяльності за річний період 2016 року було 
прийнято рішення про створення профільних експертних груп і виробленні 
статуту клубу. 

 
Мочков Олександр Борисович, 
аспірант кафедри регіонального управління, 
місцевого самоврядування та управління 
містом НАДУ при Президентові України, 
народний депутат України VII скликання 

 
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ) 
 

Достатньо часто, органи влади, котрі обираються населенням, не несуть 
достатньої відповідальності за результати роботи. А потім, вводять у оману 
виборців, використовуючи витончені технології в передвиборчих кампаніях. 
Найстрашніше, що неможливо визначити по ходу передвиборчої агітації, хто із 
кандидатів багато і плідно працював, а хто нічого не зробив для громади, але 
навчився голосно і красиво говорити. Наприклад, всі вже звикли до того, що в 
один рік говориться про підвищення заробітної платні та пенсії, але не 
звертають уваги на повзуче зростання цін, а в наступному році акцентується 
увага на якихось міжнародних проблемах, щоб відволікти увагу на інший 
психологічний подразник – за принципом домінанти. 

Тому необхідно розробити систему показників, по яких буде можливим 
оцінювати управлінську команду як громади – голову, виконком та раду, так і 
вищих представників влади. Адже часто це є одна команда. До системи 
показників мають увійти розміри пенсій, вартість споживчої корзини, вартість 
послуг ЖКГ тощо. Ці гіпотетичні показники повинні регулярно друкуватись в 
місцевій пресі у доступній та простій формі. Є практика щоквартальний звітів. 
Наприклад, в наступному кварталі друкуються ті ж самі показники, що і в 
попередньому, так що по кожному показнику, по їх результатах року буде ясна 
динаміка. Основний принцип – це доступність показників для населення. Якщо 
якийсь з показників хороший, але достатньо складний, то краще його не 
включати. 

Формування списку показників, методик їх використання має 
проводитись вченими, спеціалістами в області державного управління та 
місцевого самоврядування. У світі багато фірм, чисельність працюючих в яких 
дорівнює або навіть перевершує населення багатьох наших селищ, міст і, 
навіть, областей: «General Electric», «Exxon Mobil», «Aplle», «МакДональдс», 
«Procter & Gamble», «Шелл» – у них працює сотні тисяч - мільйони людей і 
вони ефективно розвиваються. Тому, що у команди управлінців є конкретні 
показники: ринкова вартість, ліквідність, прибутковість на вкладений капітал 
тощо, по яких їх і оцінюють. І якщо менеджери не досягають конкретних цілей, 
то їх заробітна плата меншає, а в кінцевому результаті їхні місця займають 
більш успішні професіонали. Таким чином, керівники громад і самі громади, 
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врахувавши цей досвід, отримають реальну мотивацію для роботи на 
конкретний результат. І населення буде робити свій вибір не на основі того, що 
їм не 10, а 300 разів сказали, що голосувати потрібно за Петренка – а на основі 
конкретних результатів роботи.  

Спробуємо гіпотетично провести роботу по формуванню критеріїв оцінки 
роботи голови територіальної громади, що виконує функції голови виконавчої 
влади. Отже розробка критеріїв розпочинається з формування вимог до них. На 
нашу думку, ці вимоги мають бути такими: 

1. Критерії повинні бути доступними для розуміння мешканців 
громади: 

1.1. критеріїв не повинно бути більше 8-9; 
1.2. критерії повинні бути сформульовані простими, зрозумілими 

фразами; 
1.3. критерії повинні бути напряму пов’язані з більшістю мешканців 

міста; 
1.4. критерії повинні залежати від матеріального і нематеріального 

аспектів мешканців міста. 
2. Простота розрахунків і перевірка інформації: 
2.1. критерії повинні ґрунтуватися на статистичній інформації що є в 

органах місцевої статистики; 
2.2. критерії мають бути розраховані при допомозі арабських цифр і 

знаків додавання, множення, ділення, віднімання. 
Давайте визначимо, які цілі можуть стояти перед органами місцевого 

самоврядування на строк у кілька років. Бажано на період виборності (5 років). 
1. Матеріальні цілі: 
1.1. підвищення матеріального рівня життя населення; 
1.2. боротьба з бідністю; 
1.3. величина затрат на ЖКГ; 
1.4. доплати до заробітної плати і пенсії, що встановлені органами 

державної влади тощо. 
2.Нематеріальні цілі: 
2.1. якість роботи ЖКГ – ремонт під’їздів, благоустрій дворів, робота 

комунальних служб; 
2.2. культурний, спортивний розвиток населення; 
2.3. боротьба із злочинністю; 
2.4. боротьба з наркоманією та алкоголізмом; 
2.5. благоустрій міста тощо. 
Після того як ми поставили цілі, ми можемо визначити, як будемо виміряти 

їх досягнення. Зробимо це для двох цілей: підвищення матеріального рівня життя 
населення і боротьба з бідністю. Для цього будемо використовувати методику 
описану В. Івановим [2, с. 29-30]. Маємо ввести чітке визначення мети: нехай Х 
мешканців, котрі мають прибутки нижче прожиткового мінімуму; Y мешканців, 
мають доходи вище прожиткового мінімуму, але не більше 150 МРЗП / міс., де 
МРЗП – мінімальний розмір заробітної плати – встановлений державою 
мінімальний розмір заробітної плати в місяць, який роботодавець має платити 
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своєму працівнику і за який працівник може продати йому свою працю. МРЗП 
може встановлюватись за годину праці, за день чи за місяць [3]. Тоді метою 
підвищення матеріального рівня населення буде ріст доходів громадян, що 
входять до категорії Х і Y. За результатами звітного періоду (наприклад за квартал 
року) ми порівнюємо ріст доходів громадян із категорії Y та зростання інфляції. 
Нехай інфляція за результатами кварталу становила 1 (наприклад, 1 = 0,06, тобто 
інфляція склала 6 %), а зростання доходів громадян Х і Y склала S (наприклад, 
S=0,05, тобто зростання доходів склало 5%). (S-1)*100% це показник, на скільки 
доходи громадян перевищили інфляцію, тобто показник підвищення 
матеріального рівня населення. У нашому випадку (у прикладі) інфляція 
опереджає зростання доходів населення на 1%. 

Метою боротьби з бідністю буде зростання частки громадян, що живуть 
вище прожиткового рівня, від частки всіх громадян, тобто зростання 
(Y+Z) / (X+Y+Z)*100%, таким чином, підсумком роботи буде різниця показників 
у теперішньому і минулому звітних періодах, ((Y+Z) / (X+Y+Z)*100% в минулому 
звітному періоді) – (Y+Z) / (X+Y+Z)*100% в теперішньому звітному періоді). У 
підсумку всі ці задачі можна подати у вигляді задачі перед керівництвом громади 
(міста, селища, об’єднаної громади тощо). 

За, вищеописаною методикою, можна подавати й інші показники 
діяльності керівництва територіальних громад селищ, міст тощо. Вони мають 
бути визначені і зафіксовані рішенням ради за обов’язкової участі мешканців 
громади, можливо через такі механізми прямої демократії як громадські 
слухання, загальні збори мешканців за місцем проживання або через місцеві 
ініціативи тощо. 

Надзвичайно важливо запровадити систему інформування громадянського 
суспільства про результати роботи керівництва територіальної громади. Бажано не 
рідше ніж щоквартально в місцевій пресі, у електронних ЗМІ в тому числі і на 
офіційному інформаційному сайті територіальної громади (його наявність 
обов’язкова умова відкритості в роботі органу місцевого самоврядування) 
публікувати звіти з вищезгаданими (чи іншими визначеними разом з мешканцями 
чи громадським сектором) чи іншими додатковими показниками. Причому самі 
показники за звітний період не міняються, а доповнюються новими – щоб у 
мешканців громади, читачів ЗМІ, наприклад на протязі звітного періоду 
перебування на посадах голови громади і депутатів – за 5 років – була реальна 
можливість побачити і оцінити динаміку зміни показників. У нашому випадку 
показників підвищення рівня матеріального добробуту мешканців та показника 
боротьби з бідністю. 

Щоб уникнути використання різних вивертів пов’язаних з оформленням 
матеріалів у газетах, форма, шрифти, порядок розміщення матеріалів, масштаб 
діаграм для кожного показника (що посилюватиме якість сприйняття 
матеріалів) має бути викладений у рішенні громади та закріплений у договорі 
про висвітлення з обраними для цього ЗМІ (бажано через тендер). 

Таким чином, щоб уникнути безвідповідальності місцевої влади у 
виконанні передвиборчих обіцянок громадянським сектором територіальної 
громади в основі якого є самі мешканці, громадські лідери та організації, ЗМІ, 
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політичні партії має бути відпрацьована методика та запущені механізми 
показників звітності про суспільно-економічний стан громади. Ця звітність має 
бути доступною для кожного мешканця, можливо це навіть буде 
інформаційний щоквартальний листок звітності для кожної оселі громади чи 
інша доступна форма [1]. Так звітність, що є елементом громадянського 
контролю спонукуватиме місцеву владу до більш ефективної роботи на користь 
громади, а не окремих її представників. 

 
Список використаних джерел 

1. Ворона П. В. Підходи щодо визначення соціально-економічної 
ефективності самоврядування регіонів [Текст] / П. В. Ворона // / Менеджер. 
Вісник Донецького державного університету управління. – 2011. – № 3(57). – 
С. 153–160.  

2. Іванов В.В. Робота органів муніципальної влади: критерії оцінки 
результатів / Актуальні проблеми теорії і практики управління. – М.: 
Університетський гуманітарний ліцей, 2005. – 230 с. 

3. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Режим доступу: 
http://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/mrot-minimalnyiy-razmer-oplatyi-truda.html 

 
Нагорна Ірина Володимирівна, 
к.держ.упр., доцент, 
доцент кафедри регіонального управління  
та публічного адміністрування 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 
Планування розвитку територіальної громади - це системна технологія 

обґрунтування та ухвалення найважливіших рішень щодо місцевого розвитку, 
визначення бажаного майбутнього стану території та способу його досягнення, 
що базується на аналізі зовнішнього оточення території та її внутрішнього 
потенціалу і полягає у формуванні узгоджених із територіальною громадою дій, 
на реалізації яких концентруються зусилля, ресурси основних суб'єктів 
місцевого самоврядування [2].  

Обгрунтований процес планування передбачає детальну діагностику 
поточного стану місцевої громади. Йдеться про комплексне і багатостороннє 
дослідження стану території , вивчення потенціалу громади, аналіз 
можливостей середовища, готовності головних гравців місцевого ринку до 
активної та узгодженої поведінки у формуванні та використанні місцевих 
конкурентних переваг [1]. 

Діагностика поточного стану території повинна базуватися на 
комплексному підході і включати, щонайменше, три наступні види 
дослідження: 
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1. Базовий (об’єктивний) аналіз статистичних показників стану громади. 
Полягає у підготовці Профілю громади. 

2. Соціологічний аналіз. Це аналіз стану громади, побудований на 
результатах опитування 

місцевого бізнесу чи громади. Такий аналіз є суб’єктивним, але може 
допомогти зрозуміти причини розвитку чи занепаду, а також природу тих чи 
інших статистичних показників. 

3. Стратегічний аналіз. Найпопулярнішими методами стратегічного 
аналізу є SWOT-аналіз,PESTLE-аналіз та аналіз А-В-С. Вони допомагають 
упорядкувати висновки базового та соціологічного аналізу, всю наявну 
інформацію про громаду, регіон, тенденції в країні та світі, розкласти 
пріоритети.  

Профіль територіальної громади – це базовий аналіз ситуації , який 
охоплює всі важливі аспекти життєдіяльності і розвитку місцевості. Правильно 
зроблений і адекватно використаний аналіз ситуації дозволяє краще зрозуміти 
реальний стан та тенденції в економічній, соціальній та екологічній сферах 
регіону. Він створює основу для своєчасного виявлення бажаних і небажаних 
змін у громаді, для прийняття обґрунтованих рішень. 

Дослідження та базова оцінка стану територіальної громади повинні 
ґрунтуватися на певній статистичній інформації . Ця статистична інформація 
має бути представлена взаємопов’язаними показниками, оцінкою їх динаміки та 
співвідношеннями цих показників, а також висновками, якій будуть покладені в 
основу профілю громади. 

Головні завдання змісту профілю громади [3]: 
- проаналізувати структуру економіки, визначити взаємозв’язки між 

галузями виробництва, потенціалом та перспективам и розвитку території ; 
- оцінити місцеві показники та тенденції їх зміни, виявити успіхи та 

проблеми; 
- порівняти місцеві показники з іншими подібними територіальними 

одиницями, містами конкурентами, з середніми показниками регіонального та 
національного рівнів; 

- визначити стан громади та позиціонувати її щодо інших громад; 
- виявити конкурентні позиції громади, місцеву та регіональну 

специфіку; 
- виявити унікальні риси території , які можуть стати відносними 

перевагами чи загрозами. 
Профіль складається з набору даних, таблиць, графіків, діаграм та 

текстових коментарів. Важливим є те, що профіль повинен не просто 
вміщувати масу статистичного матеріалу, а бути структурованим, мати 
візуальне сприйняття, інформація має легко аналізуватися, бути порівнюваною 
і поєднуватися між собою логікою зв’язків. 

Статистична інформація, різні дані та показники у ПРОФІЛІ громади 
повинні бути такими, щоб вони не тільки допомагали розкрити стан громади, а 
й окреслювали можливості її розвитку. Для цього вони мають містити логічні 
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зв’язки, взаємозалежності та роз’яснення співвідношень між різними 
економічними показниками, наприклад: 

- як зміна демографічних тенденцій – природні/механічні процеси, 
пов’язана з якістю життя у громаді, доходами чи рівнем старіння населення; 

- як природні демографічні зміни в регіоні можуть бути пов’язані із 
рівнем доступу до якісного житла, віковою структурою населення в території , 
структурою економіки та рівнем заробітних плат; 

- як механічна міграція і, в першу чергу, зайнятість, впливає на 
можливості працевлаштування, рівень життя, доходів та заробітних плат, 
комфортність ведення бізнесу; 

- як рівень освіти населення залежить від стану ринку праці, 
інноваційності ринку, структури зайнятості та рівня розвитку економіки; 

- як структура та якість потоків інвестицій впливає на диверсифікацію 
економіки, розвиток малого бізнесу; 

- як якість інфраструктури (дорожньої, комунальної, інженерної) 
впливає на залучення інвестицій. 

На наш погляд, саме ГІС-технології могли б забезпечити процес 
підготовки обєктивного профілю громади. 

Методичний і технологічний процес створення і структурної побудови 
профілю територіальної громади, який за своєю суттю є комплекснимю, 
свідчить про ефективність використання ГІС-технологій . 

1. Вихідні дані для планування (в тому числі графічні документи) містять 
вкрай різноманітні відомості про територіальну громаду і надаються безліччю 
організацій на різних картографічних засадах, в різних масштабах і часто у 
вигляді схем. І саме ГІС-технології дозволяють приводити їх до «єдиного 
знаменника», тобто до єдиної картографічній основі, і отримувати інтегральну 
вихідну базу для проектування. 

2. В рамках проекту по просторового планування за допомогою ГІС-
технологій створюються в цифровому вигляді розділи і графічні матеріали за 
окремими напрямами, що становлять по суті тематичні картографічні 
асемантіческого бази багатофункціональної ГІС. 

3. Проводиться пов'язаний аналіз зазначеної вище інформації і 
створюється інтегральний аналітичний і оцінний блок «Комплексний аналіз 
території», де весь потужний арсенал ГІС-технологій може бути успішно 
застосований. 

4. Базуючись на даних комплексного аналізу, розробляються проектні 
пропозиції планування розвитку територіальної громади та тематичні розділи 
проекту (транспорт, інженерна інфраструктура, охорона навколишнього 
середовища та ін.), Які деталізують і обгрунтовують проектні пропозиції, де 
також ГІС-технології дуже ефективні. 
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Н. Єременко / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН 
ЕЙ», 2015. – 256 с. 

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 
надання адміністративних послуг : закон України від 10.12.2015 р. № 888 -VIII 
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-
19/page 

4. Про Парламентський офіс місцевого самоврядування : розпорядження 
Голови Верховної ради України від 02.12.2015 р. No 1692 [Електронний ресурс] 
- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1692/15 D1%80%D0%B3 

5. Стратегічне планування розвитку регіонів України. Аналітичний звіт // 
Проект з регіонального врядування та розвитку. – К. : 2007. – 39 с.  
.  

Николаенко Дмитрий Васильевич, 
д.геогр.н., профессор, 
декан географического факультета  
ТНУ им. В.И. Вернадского 
 

КАФЕДРА GIS ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ТНУ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО: 

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НОВОЙ КАФЕДРЫ 
 

В 2014 году был закрыт Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского. Это случилось после оккупации Крыма Российской 
Федерацией. Закрытие университета носило откровенно нелегитимный и 
примитивный характер. ТНУ им. В.И. Вернадского возобновил работу в Киеве. 
Были использованы украинские образовательные лицензии, которые были у 
университета на весну 2014 года. Летом 2016 года проведена успешная 
приемная компания. Часть студентов перевелась из вузов Крыма. Часть 
поступила в обновленный ТНУ имени В.И. Вернадского. Среди них – как 
крымская молодежь, так и молодежь из остальных районов Украины. ТНУ в 
Киеве вызвал и немалый интерес иностранных студентов.  

В ТНУ имени В.И. Вернадского был географический факультет. Он также 
был закрыт оккупационными властями. В Киеве географический факультет (в 
прежнем виде) восстанавливать не стали. Причины различны. После закрытия 
ТНУ и формирования КФУ, никто из преподавателей географического 
факультета не уехал из Крыма. Все успешно работают при Новой Власти. 
Полная кооперация. В высшей степени характерна история Н.В. Багрова. В 
СССР он был крупным партийным начальником. В Украине стал Героем 
Украины. Длительное время был ректором ТНУ. С первого дня кооперировался 
с оккупационными властями Крыма. Стал Президентом КФУ. На этой 
должности карьера закончилась. Люди сделали свой выбор. История достойна 
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детального научного исследования. В Киеве формируется совершенно новый 
преподавательский состав географического факультета.  

Вторая причина – в том, что географический факультет (на момент 
«весны 2014 года») явно устарел. Он функционировал на основании советских 
стандартов высшего образования, которые слегка трансформировались в 
постсоветские времена. Было характерно обилие преподавателей пенсионного 
возраста, которые много лет повторяли одно и тоже. Новинки географической 
науки и GIS технологии игнорировались 20 – 30 лет. Время остановилось. 
Повторения стали частью крымского ландшафта. Это категорически 
неприемлемо в новых условиях Украины и ее евроинтеграции.  

Прием студентов в 2016 году сделан по старой системе. В самые короткие 
сроки географический факультет будет реформирован в Институт географии в 
рамках ТНУ имени В.И. Вернадского. Преобразование факультета в Институт 
дает большое количество преимуществ. Они связаны с научной работой и более 
качественной подготовкой студентов.  

Для своего места и времени, GIS технология вполне активно и успешно 
преподавалась на географическом факультете в ТНУ. GIS технология стала 
использоваться географами различных специализаций, получившими 
образование в ТНУ, на рутинной основе. Многие из выпускников (бакалавры и 
магистры) трудоустраивались именно по этому профилю. Это была не всегда 
хорошо оплачиваемая работа. Ее преимущество в том, что она стабильна и 
позволяла выживать дипломированным специалистам. Это важно. Многое из 
того что преподавали студентам на протяжении четырех или шести лет, 
оказывается совершенно не нужным в реальной жизни. И виновата в этом в 
большинстве случаев реальная жизнь. За остановку времени нужно платить 
отсталостью.  

В Институте географии ТНУ имени В.И. Вернадского в 2017 году 
планируется открыть кафедру GIS технологии и информационной 
безопасности. Сейчас ведется подготовительная работа. Оснований для 
создания новой кафедры много. Во-первых, в рамках Института географии 
планируются вполне многочисленные научные исследования. Проекты связаны 
с экологической, социально и медико-географической тематикой. Опыт 
показывает, что намного эффективнее иметь группу экспертов по GIS 
технологии, которая привлекается к различным научным проектам, чем 
пытаться обучать всех преподавателей и сотрудников. В большом количестве 
случаев, это не дает убедительного результата. Имеет место поверхностное 
использование возможностей GIS.  

Второе. Рынок GIS услуг в Украине явно развивается. Перспективы 
трудоустройства выпускников, специализирующихся на GIS и 
информационной безопасности, убедительные. При всей сложности и 
противоречивости евроинтеграционного процесса в Украине, он носит 
стратегический характер. Сложно представить, что ситуация изменится. Сколь 
бы ни были велики потери Украины от собственной неистребимой коррупции и 
гибридной войны РФ против нее, альтернативы евроинтеграции не существует. 
Составная часть евроинтеграции связана с активным использованием GIS 
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технологии. GIS технология начинает восприниматься существенно иначе. 
Важно, что принимаются важные государственные решения по обязательному 
электронному документообороту. Это дает шанс и для массированного 
использования GIS.  

Третье. Подготовка экспертов по GIS технологи в Украине очень 
существенно различается в зависимости от высшего учебного заведения. В 
целом, можно сказать, что она не вполне эффективна. Есть многочисленные 
странности, недоговорённости и противоречия. В их основе – откровенные 
провалы и противоречивость самой системы высшего образования в Украине. 
Не может быть эффективной подготовки экспертов по GIS в условиях ныне 
доминирующего отношения к информации. Имеет место систематическое 
воровство информации и программного обеспечения. Это приводит к 
неудобоваримому качеству выполняемых работ. Важным недостатком является 
не вполне убедительное знание программного обеспечения и провалы в 
использовании GIS технологии на практике. В Украине без GIS технологии все 
еще можно работать. Это плохо. Мы попытаемся частично исправить 
положение.  

Четвёртое. Эффективное использование GIS должно быть 
специализированным. Дело не только в знании программного обеспечения. 
Дело и в знании объекта, к которому применяется GIS технология. Не может 
быть эффективной аналитики по конкретным атрибутивным данным, если 
эксперт не понимает (или не интересуется) того что и как он обрабатывает на 
основании GIS. Часто имеет место чисто формальное использование 
возможностей цифровой картографии. Порой непонятно, что отражают карты. 
Картосемантика явно недооценивается. Есть большое количество примеров 
неэффективного использования GIS технологии именно по этой причине. 
Можно привести примеры применения GIS в эпидемиологии и рекреационной 
географии. В зависимости от разбивки статистического ряда данных итоговые 
карты будут кардинально различаться (1,2,3,4).  

Отличие подготовки экспертов по GIS технологии в ТНУ имени В.И. 
Вернадского (Киев), не только в чёткой ориентации на рынок труда. Есть и 
иное важное отличие. Исходя из реалий рынка труда в Украине, подготовка 
специалистов по GIS будет делаться с учетом острейшей проблематики 
информационной безопасности. Есть громадная потребность в специалистах. 
Украина находится в условиях гибридной войны с Российской Федерацией. Это 
гарантирует многочисленные проблемы с информацией. Подготовка экспертов 
по GIS может вполне успешно сочетаться с подготовкой по информационной 
безопасности.  

Как итог можно отметить, что работа по созданию новой кафедры GIS 
технологии и информационной безопасности ведется. Приближение 100-
летнего юбилея ТНУ – отличная причина для образовательных новинок. 
Основные отличительные черты новой кафедры в ТНУ будут связаны со 
следующим: 1. GIS подготовка сочетается с подготовкой в области 
информационной безопасности; 2. Она проводится с учётом детального знания 
объекта GIS описания; 3. Углубленное изучение английского языка студентами 
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всех курсов. Оно выходит далеко за пределы знания англоязычных инструкций 
к программному обеспечению; 4. GIS подготовка выступает как часть более 
широкого географического образования. Эксперт по GIS технологии не 
является Большой Белой Мышью. Он (вполне) Человек Разумный, владеющий 
эффективной технологией обработки массивов информации.  
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Николаев Владимир Михайлович, 
технический директор  
ООО «СПАЭРО-ГИС» 

 
СИСТЕМА «АГРОГИС» КАК ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ АГРОХОЛДИНГА 
 

1. Общие сведения о текущей версии системы "АгроГИС". 
2. Состав системы. 
3.  Роль платформы ESRI ArcGIS в информационной системе холдинга. 
4. Решение задачи интеграции с сопредельными информационными 

системами. 
5. Управление земельными ресурсами. 
6. Система сбора информации о мобильных объектах. 
7. ГИС для агронома. 
8. Решение задач экономической службы. 

 
Норчевський Роман Васильович, 
аналітик комп’ютерних систем ГІС,  
керівник групи ТОВ «ЕСОММ Со» 

 
СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ  

НА ПЛАТФОРМІ ARCGIS 
 
На сьогоднішній день стрімко будується та розвивається містобудівний 

кадастр в Україні на платформі ArcGIS від компанії Esri (США), зокрема у 
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Одеській, Київській, Сумській, Херсонській, Харківській, Дніпровській міських 
радах, Дніпропетровській та Одеській обласних державних адміністрації. 

Програмний продукт з лінійки ArcGIS – Portal for ArcGIS представляє 
собою геопортал, який дозволяє розмістити карти та інструменти роботи з 
картами на веб, каталогізувати та структурувати карти, здійснювати пошук 
ресурсів та використовувати ці ресурси різні через мобільні та настільні 
додатки. 

Portal for ArcGIS включає: 
- Веб сайт, де користувачі Ваших даних зможуть здійснювати пошук 

карт та інших ресурсів 
- В’юер карт – це веб додаток, для створення веб карт. Ви можете 

комбінувати ГІС інформацію та картографічні шари створюючи власну веб 
карту. 

- Web AppBuilder for ArcGIS – це вбудований конструктор, який 
дозволяє сторити Ваш веб додаток, оформити компоновку та підключити різні 
функціональні віджети не будучи програмістом. Створення веб додатків за 
допомогою Web AppBuilder for ArcGIS оснований на HTML 5, що робить Ваш 
веб додаток доступним на настільному комп’ютері або смарфоні, планшеті. 

- В’юер сцен – це спеціальний веб додаток для перегляду даних у 3D 
- Додатки ArcGIS - Portal for ArcGIS надає для використання зручні 

додатки для роботи з веб картами, а саме: 
�  Collector for ArcGIS дозволяє виконувати відкріплене польове 

наповнення бази геоданих і синхронізовувати зміни з централізованою 
базою геоданих на сервері). 

� Esri Maps for Office забезпечує можливість в Microsoft Excel та 
створювати тематичні карти на основі статистичних даних в Microsoft 
Excel. 

� Та ін. 
Компанія ЕСОММ Со розробила комплексне рішення ГІС «Кадастр М» 

для містобудівного кадастру. ГІС «Кадастр-М» – це комплексне рішення, що 
складається з програмного забезпечення створеного на базі технології Esri 
(ArcGIS), що є стандартом де-факто для муніципальних систем в усьому світі, 
баз геоданих та інформаційних ресурсів. Призначення ГІС «Кадастр-М» – це 
збирання, накопичення, аналіз, обробка, оновлення, облік та видача кадастрової 
інформації установам, організаціям та приватним особам в муніципальних 
структурах міст України, згідно прийнятих стандартів. 

ГІС «Кадастр М» 
1. Модель бази геоданих «Містобудівний кадастр», спеціально для 

використання у сімействі програмних продуктів ArcGIS. Метою цієї розробки є 
реалізація вимог щодо умовних знаків картографічних документів 
містобудівної документації ДСТУ Б Б.1.1-17:2013, Переліку класів об’єктів 
містобудівного кадастру затвердженого Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України (Наказ №193 від 
14.08.2015) та Постанови КМ України від № 559 від 25 травня 2011 р. щодо 
використання бази геоданих, як основного способу організації та збереження 
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просторових даних, а також цифровому опису і відображенню містобудівних 
об’єктів на картах при здійсненні містобудівної діяльності. Модель бази 
геоданих «Містобудівний кадастр» дозволить легко обмінюватися даними з 
іншими організаціями, як єдиний стандарт даних. 

2. Конвертер земельних ділянок (формат XML) у базу геоданих 

«Містобудівний кадастр» конвертує геометрію та усі відомості про земельну 
ділянку (з реляційними зв’язками щодо власників/користувачів, обмежень, 
обтяжень та правового статусу, використання довідників)  

3. Модуль служби каталогів – використовується для запровадження 
процесу реєстрації інформаційних ресурсів, організації доступу до даних, 
організації виконання пошуку даних за їх метаданими, визначення їх 
місцезнаходження, використання зв'язку між ними, формування шарів і їх 
доставки користувачу. Служба каталогів включає серверну та клієнтські 
компоненти, які вбудовуються у клієнтські комплекси. У найпростішому разі 
клієнтськім комплексом може виступати кастомізованій ArcGIS Explorer. 

4. Модуль «Містобудівні розрахунки». Використовується для визначення 
існуючих умов та обмежень на використання довільної земельної ділянки (ЗД) 
чи довільний фрагмент території міста, візуалізація цього переліку з 
позначеннями порушень, які були виявлені та для здійснення містобудівних 
розрахунків (визначення існуючих умов та обмежень на використання 
довільної ЗД, будівлі чи довільний фрагмент території міста, візуалізація цього 
переліку з позначеннями порушень, які були виявлені). 

5. Модуль «Кадастрова довідка» – призначений для створення 
документу, що містить запитувані споживачем офіційні відомості 
містобудівного кадастру, що характеризують діючі на певній території 
містобудівні регламенти та інші умови провадження містобудівної діяльності, 
містобудівні умови та обмеження, а також (у разі наявності) вимоги та 
обмеження щодо використання земельних ділянок і розташованих на них 
об'єктів нерухомості, інші довідкові відомості з інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру. Модуль включає серверну (адміністративну) та 
клієнтські компоненти. Адміністративна компонента призначена для 
налагодження структури і визначення переліку шарів для кожної сторінки 
документу. 

 
Оганов Андрей Валерьевич, 
старший преподаватель  
кафедры управления проектами 
ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины 

 
ПОТРЕБНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ПРИ ВНЕДРЕНИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Инновации в комбинации с динамически изменяющимся внешним 
окружением требуют от организаций принимать решения и действовать все 
быстрее и адаптироваться к управлению изменениями в условиях 
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неопределенности. Разработка и внедрение ГИС в территориальном управлении 
относится к комплексным проектам и требует серьезных изменений в 
организациях, в т.ч. подготовки к ним.  

Управление изменениями – это всесторонний, циклический и 
структурированный способ для перемещения индивидуумов, групп и 
организаций из текущего состояния в будущее состояние с намеченными 
бизнес выгодами [1]. 

Руководители организации и работники смотрят на изменения по-
разному:  

- руководители видят в изменениях возможность как для бизнеса, так и 
для себя; 

- остальные работники обычно видят в них навязанные действия, которые 
могут привести к каким-либо потерям для них, изменениям в худшую сторону. 

 
Рис. 1. – Управление изменениями в организации в контексте зрелости УП 

  
Поэтому кто-то в организации должен постоянно выявлять недопонимание 

сотрудников по всем инициированным изменениям, улучшать коммуникацию 
содержания изменений со всеми заинтересованными сторонами. Это 
подразделение должно иметь непосредственный контакт с высшим руководством 
и не быть привязано к какой-либо одной функциональной деятельности 
организации. Во избежание потерь от неэффективного использования ресурсов и 
многопоточного управления проектами разными менеджерами портфелей на 
предприятиях внедряют офисы управления портфелями (ОУП).  

Отдельное исследование PMI связи между высоко успешными ОУП 
подразделений и их ОУПП показало, что 49% ОУП с высокой 
производительностью часто консультировались со своими ОУПП по вопросам 
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оценки рисков, и 45% консультировались по вопросам соответствия и 
приоритезации проектов в портфелях [2]. 

Структура жизненного цикла изменений через управления портфелями, 
программами и проектами имеет следующие фазы/этапы: формулирование 
изменений; планирование изменений; внедрение изменений; управление 
передачей изменений; принятие и сохранение изменений. Каждая фаза состоит из 
нескольких процессов, количество и суть которых отличается в организациях в 
зависимости от их размера или требований системы управления проектами.  

 
Рис. 2 – Структура жизненного цикла изменений в организации 

  
Управление портфелями предоставляет организации способы успешного 

управления изменениями в конкурентном и быстро изменяющемся окружении. 
Согласно [3] управление портфелями дает возможность организации эффективно 
выбирать проекты и программы и обеспечивать их эффективное выполнение. 
Стратегически офис управления проектами (ОУП) является тем подразделением 
организации, которое не только отвечает за приоритезацию, отбор и успешное 
выполнение проектов и программ, но и за воздействие стратегических изменений, 
как их результат. На рис.3 показано какую роль должен выполнять ОУП 
предприятия и решение каких стратегических вопросов лежит на нем. 
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Рис.3 – Роль ОУП в управлении изменениями в организации 

  
Согласно [4] следующие шаги должны быть предприняты для повышения 

эффективности системы управления проектами организации:  
Повышение уровня управления портфелями до стратегического уровня: 

высшее руководство понимает и поддерживает практики управления 
портфелями. Создание портфеле-ориентированной культуры: высшее 
руководство желает показать их поддержку управления портфелями через 
коммуникации, инвестиции, выделение ресурсов и обучение. 

Внедрение соответствующих инструментов и практик: высшее руководство 
понимает необходимость внедрения соответствующих формальных инструментов 
и практик управления портфелями их стандартизации.  

Выводы. ОУПП поддерживает инициативы изменений в организации 
путем оценки новых предложенных компонентов портфелей на соответствие 
изменениям в стратегии организации для высшего руководства. ОУПП также 
проводит измерения реализованных выгод от результата каждого компонента 
стратегического портфеля, переданного в работу в действующей организации.  

Управление портфелями, программами и проектами совместно с хорошими 
навыками управления изменениями должны стать ключевыми компетенциями для 
менеджеров – руководителей портфелей, программ и проектов, которые работают 
в стратегических офисах управления проектами организаций. 

Основными критическими факторами успешного управления 
изменениями являются: эффективные коммуникации; работа с потенциальными 
сопротивлениями, сотрудничество с командами проектов изменений, активная 
поддержка со стороны спонсоров. 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РИНКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ  

М. ОДЕСА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ЦІННОСТІ 
ТЕРИТОРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ARCGIS ESRI 

 
Завдання роботи: розроблення методики розрахунку і візуалізації на 

картографічній основі міста ринкових показників вартості нерухомого майна, 
що впливають на нормативну грошову оцінку землі міста із застосуванням 
геоінформаційних технологій в доступній та зрозумілій графічній формі для 
широкого кола мешканців міста.  

Проблема, що розглядається завданням: забезпечення достовірності та 
наочності отриманих результатів та їх співвідношення із ринковими 
показниками вартості нерухомості. 

Мета роботи: розробка методики візуалізації основних ринкових 
показників вартості нерухомості поселень при проведенні нормативної 
грошової оцінки в рамках чинної нормативно-правової бази оцінки земель. 
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Формування вихідних даних для нормативної грошової оцінки земель 
міста Одеса вимагало за допомогою ARCGIS ESRI візуалізувати на 
картографічній основі ринкові показники вартості типових об’єктів нерухомого 
майна (далі – ТОН). Враховуючи зазначене поставало завдання у здійснені ряду 
послідовних завдань, а саме: 

Завдання 1. Визначенні на векторній карті міста оптимальної кількість та 
місця розташування характерних центрів транспортно-функціональної 
доступності територій (далі – Центри ТФДТ). 

Завдання 2. Визначенні ринкової вартості об’єктів типової нерухомості на 
основі цін пропозицій її продажу та оренди у Центрах ТФДТ. 

Завдання 3. Систематизованому відображенні на векторній карті міста 
ринкової вартості ТОН у Центрах ТФДТ на основі цін пропозицій її продажу та 
оренди на визначену законодавством дату для нормативної грошової оцінки 
земель. 

Завдання 4. Поставити кордону візуалізації на карті міста.  
Завдання 5. Інтерполяції ринкових даних продажу та оренди ТОН. 
Завдання 6. Візуалізація ринкових значень вартості ТОН Центрах ТФДТ 

м. Одеса на векторній карті міста. 
За результатами досліджень та проведеної роботи:  

- визначено 22 Центри ТФДТ м. Одеса; 
- типовими об’єктами нерухомості м. Одеса визначено двокімнатні 

квартири та/або будинки, що розташовано у безпосередній близькості (500-
1000 метрів) від Центрів ТФДТ м. Одеса; 

- зібрано та систематизовано з прилюдних джерел інформації м. Одеса 
ринкові данні щодо цін 440 пропозицій продажу і оренди ТОН у Центрах ТФДТ 
м. Одеса; 

- сформовано інформаційну базу даних для розрахунку абсолютних та 
відносних ринкових значень вартості ТОН у Центрах ТФДТ м. Одеса; 

- визначено абсолютні показники ринкової вартості ТОН; 
- проведено ранжування отриманих результатів; 
- здійснено інструментом 3D Analysts Arctoolboxs ArcGIS Esri 

інтерполяцію ринкових значень вартості ТОН у Центрах ТФДТ м. Одеса на 
картографічній основі міста шляхом формування файлу візуалізації. 

Науковою новизною зазначених досліджень є розроблення в межах 
чинних вимог законодавства України методики залучення актуальних ринкових 
даних щодо нерухомості із метою достовірного відображення містобудівної 
цінності територій поселень. Розроблена методика дозволяє формувати 
об’єктивні значення зональних факторів нормативної грошової оцінки земель 
поселення та нормативної грошової оцінки окремих земельних ділянок цього 
поселення. 

Розроблена методика може бути застосовано для будь-яких 
територіальних об’єктів для графічного відображення будь-яких факторів. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 

УПРАВЛІННІ ВОДОПОСТАЧАННЯМ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯМ 
 

Забезпечення сучасного міста питною водою, відведення й очистка 
використаних та дощових вод є найважливішими екологічними завданнями 
муніципального управління. Для якісного вирішення таких завдань прокладено 
і експлуатуються багато сотень кілометрів мереж водопостачання та 
водовідведення. У деяких випадках вода до населеного пункту подається з 
джерел, розташованих за десятки і сотні кілометрів від нього. У такому разі, 
задля забезпечення необхідного режиму подачі води використовуються 
комплекси насосних станцій, а для очищення використаної води 
використовуються очисні споруди. Означений цикл функціонування 
надскладної інженерно-комунікаційної системи як подача води та 
водовідведення потребує застосування найбільш ефективних технологій не 
тільки в експлуатації, а й управлінні її функціонуванням. Так місто Харків 
отримує питну воду з трьох різних джерел- р.Сіверський Дінець , 
Краснопалівське водосховище і артезіанські свердловини. Перші два джерела 
віддалені від міста на 40 та 140 кілометрів відповідно. 

Управління таким складним і територіально розгалуженим виробництвом 
неможливе без використання сучасних інструментальних засобів, які базуються 
на інформаційних технологіях. До них відносяться і геоінформаційні системи 
(ГІС), які поєднують в собі електронну картографію і різноманітні бази даних, 
дозволяючи поєднувати картографічний образ виробничого об'єкта з набором 
параметрів цього об'єкта [1; 2]. Сам термін «географічна інформаційна 
система» був вперше запропонований для того, щоб назвати систему засобів 
для створення, управління, аналізу і відображення карт і даних, які 
використовуються в різноманітних практичних і наукових напрямках людської 
діяльності. Суть геоінформаційної системи полягає в об'єднанні 
картографічного образу з іншими видами інформації. Така технологія пропонує 
принципово нові засоби комбінування даних з різноманітних джерел для 
аналізу просторових взаємин між об'єктами, які описуються цими даними. 
Основні завдання, які вирішуються за допомогою геоінформаційних систем: 

- підвищення продуктивності робіт, пов'язаних з використанням 
картографічної і географічно прив'язаної до неї інформації; 

- поліпшення оперативного управління роботами на підприємстві; 
- знаходження кращих стратегічних шляхів в процесі прийняття 

оперативних рішень використовуючи географічні дані. 
ГІС оперує з двома інформаційними потоками – цифровою 

картографічною інформацією та атрибутивної (негеографічною) інформацією, 
яка зберігається в інформаційних базах даних підприємства. Сучасні 
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геоінформаційні системи являють собою новий тип інтегрованих 
інформаційних систем, які, з одного боку, включають методи обробки даних 
багатьох раніше діючих автоматизованих систем (АС), з іншого – володіють 
специфікою в організації та обробці даних. Практично це визначає ГІС як 
багатоцільові, багатоаспектні системи. Зокрема, як системи управління ГІС є 
новою основою автоматизованих систем управління (АСУ). Розробка 
програмної оболонки ГІС складається з шести етапів: 

1. Аналіз вимог, що пред'являються до ГІС 
2. Визначення специфікацій 
3. Проектування системи 
4. Кодування 
5. Тестування 
6. Експлуатація та обслуговування 
Перший етап проектування будь-якої інформаційної системи – це 

формалізація завдання, тобто на цьому етапі будують інфологічну модель 
предметної сфери. Створення оптимальної інфологічної моделі включає в себе 
дослідження інформаційних потоків, характерних для даної предметної сфери, 
встановлення об'єктів предметної сфери та опис зв'язків, що існують між ними. 
Інфологічна модель створюється в будь-якому випадку, незалежно від 
програмно-апаратної бази, на якої буде будуватися інформаційна система. 
Інфологічну модель використовують в якості фундаменту для будівництва 
датологічної моделі БД, яка відображає логічні зв'язку між елементами даних 
незалежно від їх змісту і середовища зберігання. На наступному етапі 
створюється фізична модель бази даних, яка пов'язує датологічну модель з 
конкретним середовищем зберігання інформації. 

Далі спробуємо стисло показати практику запровадження 
геоінформаційних систем управління в діяльність КП «Харківводоканал». 
Роботи по автоматизації технологічних процесів в КП «Харківводоканал» на 
перспективу є одним з вирішальних факторів підвищення продуктивності праці 
та ефективності виробництва і ведуться з початку 80-х ХХ ст. Впроваджена в 
1976 році система автоматизованого управління водопостачанням і 
водовідведенням охоплювала основні об'єкти водопостачання і водовідведення, 
а диспетчерська служба мала апаратну систему візуалізації даних, їх обробки, 
що дозволяло на той момент оперативно вирішувати питання подачі і розподілу 
води і відведення стоків в м. Харкові. 

У КП «Харківводоканал» розроблена і продовжує розвиватися 
геоінформаційна система (ГІС) «геомереж», яка успішно впроваджена і в ряді 
інших підприємств ВКГ України і Росії. Оригінальною розробкою в складі ГІС 
є картографічний редактор, що дозволяє створювати різномасштабні електронні 
карти з можливістю управління багатошаровими інженерними 
комунікаційними мережами. Для цього детально відпрацьована технологія 
введення на електронну карту інформації з прив'язкою її до водопровідних і 
каналізаційних мереж усіх різнотипних об'єктів водопостачання (ВС) і 
водовідведення (ВО). Використання ГІС дозволяє вирішувати такі завдання: 
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- оперативно отримувати актуальну інформацію про місцезнаходження і 
технічний стан інженерних мереж, розташованих на території всього міста; 

- підвищити якість прийнятих рішень з поточного водопостачання та 
водовідведення завдяки оперативності та якості отримуваної від ГІС 
інформації; 

- підвищити якість прийнятих рішень щодо подальшого розвитку систем 
водопостачання та водовідведення. 

Експлуатована на підприємстві геоінформаційна система побудована по 
мережевому принципу і дозволяє на кожному робочому місці мати останній 
оновлений варіант картографічної інформації. В системі представлена схема 
водопостачання і водовідведення міста, починаючи від водозаборів і очисних 
споруд, до кінцевого споживача. До об'єктів водопостачання та водовідведення 
можна прив'язувати інформацію будь-якого формату, який може оброблятися 
прикладними програмами, встановленими в операційній системі Windows, 
зокрема, офісними програмами, тобто, наприклад, формати .doc, .xls та ін. [1]. 
Система встановлена на більш ніж 200 робочих місцях підприємства і має 
понад 500 користувачів. 

ГІС також знайшла своє застосування і в ряді інших практичних 
прикладних задачах комунального підприємства: 

1. Завдання ГІС-забезпечення «Аварійно-відновлювальних робіт» 
дозволяє обґрунтовано приймати досить широкий перелік інформаційно-
пошукових, аналітичних та організаційних рішень, пов'язаних з локалізацією 
аварійної зони, аналізом аварійного стану, оцінкою ситуації з водовідведенням 
та видачею завдання на ліквідацію пошкодження. Ведення супровідних баз 
даних дозволяє оперативно вводити наряди на аварійно-відновлювальні роботи, 
контролювати терміни ліквідації пошкоджень на мережах, виявляти негативні 
тенденції з аварійністю і встановлювати обмеження зон максимальної 
аварійності, які вимагають першочергової санації або виведення їх з 
експлуатації за санітарними показниками. 

2. Завдання ГІС-забезпечення лабораторно-виробничого контролю якості 
питної води на всіх етапах її кондиціонування і розподілу [3,4]. В її складі 
реалізований ряд функцій контролю якості води: формування і постійне 
ведення бази даних (БД) точок відбору проб води, відображення їх на карті 
міста, пошук точок відбору за адресою або за назвою вулиці; відображення на 
карті інформації про наявність активного хлору в точках відбору проб і 
параметрів якості води; розрахунок оптимальних маршрутів водозабору; 
формування аналітичних довідок. 

3. Завдання ГІС-забезпечення підготовки документації з видачі технічних 
умов (ТУ) на підключення до водопровідних і каналізаційних мереж, адресний 
пошук, роздруківка фрагментів мереж. Всі зміни з виконавчих зйомок 
підключень регулярно вводяться в систему. Крім видачі ТУ, завдання 
забезпечує узгодження передпроектної, проектної та виконавчої документації, 
робочої і топогеодезічної документації, підготовку документації в міські органи 
влади та інші організації. 
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4. Завдання ГІС-забезпечення збуту послуг ВС і ВО дозволяє: проводити 
пошук за адресою на карті об'єктів водоспоживання та водовідведення, вводів, 
випусків і водомірних вузлів; отримати список відключених споживачів за 
адресами при відключеннях та при проведенні планово-попереджувальних і 
аварійно-відновлювальних робіт; виявити самовільні підключення; виявити 
невідповідності в фактичного ступеня благоустрою споживачів щодо заявленої; 
відображати на карті боржників за спожиті послуги (по окремих будинках, 
адресах і т.п.). 

5. Завдання ГІС-забезпечення насосних станцій (ВНС, ПНС і КНС). 
Картографічна інформація може надаватися у вигляді схем гідрокоммунікацій 
майданчиків і резервуарів чистої води. Аналогічно використовується ГІС для 
експлуатації, ремонту, інвентаризації магістральних водоводів систем 
транспортування води від поверхневих джерел «Донець» і «Дніпро», тунельних 
колекторів. Це ж завдання використовується диспетчерськими службами ВС і 
ВО при оперативному управлінні технологічними процесами. 

6. Завдання ГІС-забезпечення енергопостачання дозволяє працювати з 
документацією по трасах ліній електропередач, трансформаторних підстанцій; 
газопроводах і вузлів обліку газу; теплотрасах, котельним і топковим, 
розташованим на майданчиках та об'єктах підприємства. 

7. Завдання ГІС транспортного забезпечення – маршрутизація, пошук 
машин і механізмів на карті з використанням GPS-навігаторів і т.п. 
Геоінформаційна система використовуючи сучасні пристрої, такі як: ноутбуки, 
нетбуки, планшетні комп'ютери, смартфони дозволяє за допомогою різних 
каналів зв'язку (GPRS, 3G, WiFi і ін.) Здійснювати комунікацію з центральним 
сервером. Це дає можливість використовувати інформацію про розташування 
водопровідно-каналізаційних об'єктів і оперативно приймати виробничі 
рішення у мінливій аварійних умовах. За рахунок такого підходу 
забезпечується безперервність робочого процесу і його економічна 
ефективність функціонування. 

У ряді служб і відділів КП «Харківводоканал» ГІС використовується 
також і в якості довідкової системи за схемами водопровідних і каналізаційних 
мереж, для адресного пошуку об'єктів, для планування місць розміщення 
диктують і контрольних точок вимірювання тиску на мережах водопостачання 
тощо.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ АНОМАЛІЙ ТЕХНОГЕОСИСТЕМ  
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МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

 
Штучне не живе середовище міста змінює температуру поверхні відносно 

природного ландшафту. Цей факт є причиною геоекологічних досліджень 
феномену ʺострів теплаʺ в міських умовах, для цієї мети використовують 
матеріали теплової зйомки супутниківʺОстрів теплаʺ (urbanheatisland (UHI)) 
вперше був зареєстрований британським хіміком-фармацевтом і метеорологом 
Люком Ховардом в 1810 році [1]. 

Серед різних видів дистанційного моніторингу, зйомка у тепловому 
діапазоні займає особливе місце. Перші дані космічної теплової зйомки були 
отримані ще на початку 1960-х років сенсорами американських супутників 
TIROS. Хоча ці дані мали низьку просторову роздільну здатність, вони 
показали принципову можливість використання теплової зйомки в 
дистанційному зондуванні. 

Теплова зйомка – не нова, але перспективна технологія. Сьогодні 
ситуація стрімко змінюється. По-перше, дані теплової супутникової зйомки 
стали доступнішими. Наприклад теплові знімки, зроблені сенсором TIRS 
супутника Landsat-8 можна отримати від Геологічної служби США (USGS) що 
знаходяться у відкритому доступіна електронному ресурсі – 
http://www.glovis.usgs.gov/. По-друге, в рази зросла просторова роздільна 
здатність супутникової теплової зйомки – від декількох кілометрів у знімків, 
зроблених першими тепловими сенсорами, до 100 м у знімків Landsat-8. І 
головне, на новий рівень виводить теплову зйомку здійснення її за допомогою 
БПЛА, що стало можливим буквально в останні роки.  

Збільшення температури на міській території безпосередньо впливає на 
збільшення вжитку енергії та навпаки [1]. В цьому відношенні проводилися 
дослідження з метою поліпшення співвідношення між якістю міського життя і 
швидкістю виснаження природних ресурсів [2]. В дослідженнях [3,4] показано, 
що необхідно забезпечити стійке зростання економіки без відповідного 
збільшення тиску на довкілля або забезпечити такий рівень економіки, який 
здатний підтримувати зростання валового внутрішнього продукту без 
зростання навантаження на довкілля. Більш того, необхідно враховувати ефект 
зворотнього зв’язку, наприклад, між зростанням економіки та збитками, що 
пов’язані із зміною клімату [4].  

Найважливішим елементом всієї схеми на рис 1. є радіаційний баланс, на 
який впливають різні чинники – як антропогенні, так і природні. Найбільшим 
чинником є зростання концентрації парникових газів, перш за все СО2. З 
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природних процесів потепління викликає занепокояність зростання сонячної 
активності. Дуже сильним чинником є вплив на температуру поверхні 
техногеосистеми аерозолів антропогенного походження – забруднення 
атмосфери зваженими частками [4].  

На схемі зворотних зв’язків (рис.1) найпотужнійшим зв’язком є зниження 
можливості довкілля поглинати СО2, що веде до зростання емісії метану, який 
переходе до іонних форм НСО3 та СО3. Баланс між ними залежить від 
температури атмосфери, кислотності води (рН) та ряду інших чинників [3]. 
Динаміка антропогенних викидів парникових газів в атмосферу – головний 
чинник, що визначає в XXI столітті температуру та подальші наслідки 
глобального потепління [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метою дослідження є, використовуючи знімок у тепловому 
інфрачервоному діапазоні, отримати картографічні моделі урбанізованих 
територій, для виявлення стійких теплових аномалій, теплових структур 
місцевості, які пов’язані з природними і антропогенними системами, виявити 
зони на урбанізованих територіях, які розрізняються рівнем поверхнього тепла. 
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Розвиток міста Енергодар повязано з такими містоутворюючими 
підприємствами як Запоріжська АЕС та ТЕС, для міста Нікополь такими 
підприємствами є ПАТ ʺНікопольский завод феросплавівʺ та низка 
машинобудівних підприємств. Основні екологічні проблеми міст – високий 
рівень забруднення повітряного басейну, грунтів, повна або часткова 
деградація ґрунтового покриву, порушення стану здоров’я населення та інше. 

Для дослідження були обрані різносезонні знімки (тепловий інфрачервоний 
діапазон, 11, 2010 р.). В якості вихідних даних були використані 
мільтиспектральні знімки супутника Landsat 8 з сенсорами OLI (Operational Land 
Imager) та TIRS (Thermal Infrared Sensor) з роздільною здатністю 100 м. Аналіз 
знімків проводився з використанням программного продукту ArcGIS 10.2. 

За значеннями теплових каналів (табл. 1) можна визначити радіояркістну 
температуру підстилаючої поверхні міської території [5]. Теоретично точність 
оцінки температури близько 0,5°С, однак, серпанок в атмосфері занижує 
значення на кілька градусів. 

Таблиця 1. 
Відповідність між діапазонами електромагнітного випромінювання 

 та номерами каналів супутників різного покоління Landsat 

Діапазон 
Landsat 

1 
Landsat 

2 
Landsat 

3 
Landsat 

4 
Landsat 

5 
Landsat 7 Landsat 8 

RED 5 5 5 3 3 3 4 

NIR 6 6 6 4 4 4 5 

Тепловий – – 8 6 6 61, 62 10, 11 

 
Вихідними даними щодо визначення температури є значення інтенсивності 
випромінювання R, що прийшло на сенсор супутника та зареєстровано 
відповідним тепловим каналом. Інтенсивність випромінювання R визначається 
у вигляді : 

 

RR AQMR +⋅= , 

 
де RM  , RA  ─ калібровочні коефіцієнти можно знайти у файлі мета даних з ім’ям 
«*_mtl.txt»,  
  Q  ─ дискретне калібровочне значення пікселя.  

Для Landsat 8 температура T визначається відповідно до формули: 
 

)(15,273
1ln 1

2 C

R

K

K
T °−









+

= , 

 
де значення констант K1 та K2 отримуються відповідно до кожного 

теплового каналу данної сцени из її файла метаданих (рис.2). 
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Кластеризація обраних теплових знімків дозволила виявити структуру 

теплового поля міст Енергодар та Нікополь, визначити відповідність об’єктів 
до природних і антропогенних урбогеосистем. На основі даних 
неконтрольованої класифікації проведено картографування теплової структури 
и тепловых аномалій місцевості. Виявлення теплових аномалій пов’язано з 
об’єктами підвищеної інтенсивності теплового випромінювання (промислові 
об’єкти). 

Приклад результатів визначення значень температури поверхні на 
урбанізованих територій для міста Енергодар та Нікополь по даним теплового 
каналу показано на рис. 3, 4. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 2. Метаданні сцени Landsat 8: калибровочні константи для обчислення 
температури поверхні на урбанізованих територіях 

 
Рис 2. Теплова структура міста Енергодар: 1- теплове забруднення водоймища 

скидами промислових вод, 2- локалізація зон теплового забруднення, джерелом якого 
є промислові об’єкти ТЕС 

1 

2 

1 2 
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Таким чином, можна зробити наступні висновки: 
- по-перше, створені картографічні моделі на основі дешифрування 

теплових даних космічної зйомки, дозволяють виділити об’єкти, що надають 
максимально великий вплив на загальну інтенсивність теплового 
випромінювання на території міст; 

- по-друге, присутність на картографічних моделях теплових аномалій 
свідчать про наявність в міському середовищі зон екологічної напруженості, які 
впливають на природно-техногенну структуру міста та комфортне мешкання 
населення. Великі промислові підприємства є об’єктами, що підвищують 
ступінь інтенсивності теплового поля в техногеосистемі;  

- по-третє, в контексті територіального планування та проектування, 
визначення теплових аномалій техногеосистем можна використовувати як один 
з елементів в розробці та прогнозуванні нового стійкого, низьковуглеродного 
напряму розвитку міського середовища з використанням поновлюваних 
енергетичних ресурсів [3]. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

ВІДКРИТИХ ДАНИХ  
Політика відкритих даних – синонім волі. 

http://1991.vc/project-examples/ 
Актуальність даної теми пов’язана з тим, що доступність та відкритість 

даних стали світовим трендом. У 2011 році Європейська комісія оцінила ефект 
від відкриття даних для економіки ЄС у €40 млрд. доходу щорічно. Проведені 
Варшавським інститутом економічних досліджень у 2014 році розрахунки 
засвідчили, що до 2020 року відкриття даних може принести країнам ЄС 
додаткових €206 млрд. валового внутрішнього продукту. У 2013 році 
консалтингова компанія McKinsey & Company підрахувала, що завдяки 
відкриттю даних США можуть отримувати додатковий дохід у розмірі $3 трлн. 
щорічно.  
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Можна виділити наступні основні мотиви відкриття державних даних: 
посилення громадської участі та контролю, запобігання та протидія проявам 
корупції, надання послуг та забезпечення інновацій, укріплення правопорядку 
та законності тощо. До ТОП 10 ініціатив з напрямку запобігання та протидія 
проявам корупції в органах публічного управління в Україні увійшли шість 
проектів, які пов’язані із сферою відкритих даних (ВД) (єдина система 
державних закупівель у електронному вигляді Prozorro, портал використання 
публічних коштів Є-data, портал «Відкритий бюджет», єдиний державний веб-
портал відкритих даних, система подання та оприлюднення декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування - 
система е-декларування та пошуково-аналітична система 007 – контролюй 
владу як використовуються державні кошти). 

ВД повинні бути придатні до повторного використання без обмежень 
авторського права, патентів та інших механізмів контролю. Крім того, такі дані 
бажано щоб були затребуваними користувачами для отримання нової 
інформації. ВД представляють собою сировину (інгредієнти) рецептів для 
створювання нових даних (інформаційних продуктів). Наприклад, якщо раніше 
при придбанні квартири нас в основному цікавили питання стосовно будинку, 
квартири, їх стану, планування тощо, то зараз ми маємо можливість підходити 
до цього процесу більш системно, тому що є ВД про розміщення магазинів, 
дитячих, навчальних, лікувальних та інших закладів навколо будинку, 
транспортні розв’язки, зелені зони та зони відпочинку і розваг, навіть 
екологічний стан та рівень правопорушень тощо. Чим не новий рецепт 
використання ВД для організацій по роботі з нерухомістю?  

Програмний документ країн Великої вісімки (G8 Open Data Charter – 
Хартія відкритих даних Великої вісімки) [1] формулює шість основних 
принципів роботи з ВД (ВД по замовчуванню, якість та кількість, використання 
для усіх, використання даних для покращення урядування та інновацій, 
додатки) та визначає пріоритетні сфери, в яких ВД матиме найбільший ефект. 

Таблиця1.  
Властивості відкритих даних 

 Властивість 

Публічна 
інформація 
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 За документованість 

Відкритість 
 Доступність 
 Безкоштовність 
 Читаність 
 Повторне використання і поширення без обмежень 

авторського права, патентів та інших механізмів 
контролю 

Структурованість 
 Змішуваність (інтероперабельність) 
 Затребуваність 
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ВД виступають в якості фундаменту відкритого публічного управління, 
сприяють прозорості роботи органів публічного управління, формується база 
для громадського контролю та створюються нові послуги для громадян та 
бізнесу. У табл.1 наведені основні властивості ВД. 

ВД представлені у вигляді е-документів (файлів), тобто наборів даних 
(НВД). Постановою кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 
«Положення набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 
даних» [2] затверджені формати даних, які підтримують властивості ВД 
залежно від типу даних (табл. 2). У таблиці * позначені формати даних, які 
повинні бути використанні для створення нових ВД. 

Таблиця 2.  
Фрагмент таблиці відповідності форматів та типів даних 

Тип даних Формат даних 
Текстові дані TXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF, (X)HTML* 
Структуровані дані RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLX(X), ODS*, YAML* 

 
Тім Бернерс-Лі, засновник та голова консорціуму W3C (World Wide Web 

Consortium), запропонував п’ятизіркову модель ВД. Сучасні інструментальні 
засоби роботи з документами використовують відкритий XML - орієнтовний 
формат збереження даних одного із стандартів: Open Office Document Format 
for Office Application (ODF) – відкритий формат файлів документів для 
збереження і обміну офісними документами; Office Open XML (OOXML) – 
серія форматів файлів для збереження е-документів пакетів офісних додатків й 
Microsoft Office, починаючи з версії 2007. На рис. 1 наведена схема 
перетворення структурованих даних у формат ВД. 

 
Рис. 1. Схема перетворення структурованих даних у формат ВД. 
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На рис. 2 наведені приклади відкритих форматів текстових документів, та 
документів у вигляді таблиць. 

Рис. 2. Приклади відкритих стандартів. 
 

Одним з ключових елементів концепції ВД є консолідація державних 
відкритих даних, аналіз і візуалізація. Звичайні засоби графічного 
представлення ВД, наприклад, гістограми, лінійні графіки тощо, дозволяють 
миттєво передати інформацію користувачеві та вказати на можливі аномалії у 
даних. На рис. 3 продемонстрована схема процесу візуального аналізу даних 
[3]. 

 
Рис. 3. Схема процесу візуального аналізу даних. 

 
Експерт А. Каіро [4] сформулював 4 принципи з візуалізації даних. По-

перше, візуалізація даних повинна бути з контентом. По-друге, треба уникати 
спрощення. Необхідно зосередитися на фактах та сфокусуватися на тому, що 
дійсно важливо.  

Множина наборів ВД включає клас ВД, до складу яких входять 
геопросторові дані (ВДзГПД – відкриті дані з геопросторовими даними). Для 
аналізу та візуалізації такого класу ВД доцільно використовувати 
геоінформаційні технології, які підтримують ідеологію схеми підтримки 
візуального аналізу даних та задовольняють основним принципам візуалізації 
даних.  

До складу ВДзГПД входять координатні та атрибутивні дані, при цьому 
координатні дані можуть бути представлені не в явному вигляді, наприклад 
через адресні дані. Атрибутивні дані відображають змістовну складову набору 
даних (контент об’єкту), у той час як координатні дані характеризують місце 
розташування об’єкту. Якщо координатні дані надані у не явному вигляді, то 
для використання геоінформаційних технологій у цьому випадку з початку 
треба виконати процедуру геокодування, тобто встановлення зв'язку між двома 
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типами даних – атрибутивними (не явний вигляд координатних даних) та 
координатними. У процесі геокодування виконується перетворення 
атрибутивних даних у координатні. Процедура геокодування виконується за 
допомогою веб-сервісів, які можуть підтримувати перетворення множини 
атрибутивних даних (наприклад, набір адресних даних), або перетворення 
окремого даного (одне адресне значення). У першому випадку можливо 
застосовування веб-сервісу поштових індексів, мап і кодів 
(http://www.doogal.co.uk/BatchGeocoding.php), а в іншому випадку – Google – 
сервіс (http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address= <адресний 
рядок>). Для отримання коректних координатних даних атрибутивні дані 
(адресні дані) повинні бути представлені у порядку з більшого значення до 
меншого, тобто спочатку назва країни, потім населений пункт а на при кінці 
назва вулиці та її номер. Для візуальної перевірки деякі веб-сервіси 
геокодування відображають об’єкти по отриманих координатних даних на мапі. 
Після завершення процедури геокодування, отриманні координатні дані 
повинні бути додані до НВД. 

 НВД, які мають координатні дані, можуть бути представлені на мапах. 
Для цього можуть бути задіяні як відкриті, так і закриті геоінфораційні системи 
(ГІС). 

До найбільш поширених ГІС можна віднести веб-платформи для 
створення мап світу Web-ГІС OpenStreetMap (OSM) (www.openstreetmap.org), 
Google (www.google.com/maps), Microsoft (https://www.bing.com/mapspreview), 
Яндекс (https://yandex.ua/maps/) тощо. 

В якості прикладів можна навести освітній проект Української 
бібліотечної асоціації з картування громад, як інструмент розвитку малих міст 
(http://ula.org.ua/ua/news/3488-konkurs-dlia-initsiatyvnykh-hrup-z-kartuvannia-
hromad), майстер-класи “Web-картографія + Open Data - як можна розвивати 
власне місто” в рамках роботи спільноти картографів Херсонської області 
(https://plus.google.com/communities/117152232762094633814), Інтернет-проект 
Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) “Інтерактивна карта УГКЦ” 
(http://news.ugcc.ua/news/v_ugkts_rozpochali_stvoryuvati_%D1%96nteraktivnu_kar
tu_tserkvi_76443.html), цікавий ресурс по геоданим фотографій різних 
соціальних мереж (http://www.yomapic.com/ua/), аналітична карта громади м. 
Херсон (http://nash.kherson.ua/open/index.php/homepage/pomitky-hromady), 
офіційний геоінформацій-ний портал “Адміністративно-територіальний устрій 
України” (http://atu.minregion.gov.ua/), мапу історичних тюркських назв 
Південної України 
(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zpFA9OBTjbnc.kiTZ1ronnrfU) 
(рис. 4) тощо. 
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Рис. 4. Мапа історичних тюркських назв Південної України. 
 
Геоінформаційні технології відкривають нові горизонти та напрямки 

використання ВД, створюють умови для розбудови нових дуже цікавих та 
потрібних веб-ресурсів. 
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оценки земли и недвижимого имущества 

 
СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ 

ЗЕМЕЛЬ СРЕДСТВАМИ ГИС 
 
Геоинформационные системы, как и другие информационные технологии, 

подтверждают известную поговорку о том, что лучшая информированность 
помогает принять лучшее решение. Однако ГИС ‒ это не инструмент для выдачи 
решений, а средство, помогающее ускорить и повысить эффективность 
процедуры принятия решений, обеспечивающее ответы на запросы и функции 
анализа пространственных данных, представления результатов анализа в 
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наглядном и удобном для восприятия виде. ГИС помогает, например, в решении 
таких задач, как предоставление разнообразной информации по запросам 
органов планирования, разрешение территориальных конфликтов, в денежной 
оценке земель. Геоинформационные системы (ГИС) выполняют с данными пять 
процедур: ввод, манипулирование, управление, запрос и анализ, визуализацию. 
Требуемая для принятия решений информация может быть представлена в 
лаконичной картографической форме с дополнительными текстовыми 
пояснениями, графиками и диаграммами. Наличие доступной для восприятия и 
обобщения информации позволяет соответствующим работникам сосредоточить 
свои усилия на поиске решения, не тратя значительного времени на сбор и 
анализ разнородных данных. Можно достаточно быстро рассмотреть несколько 
вариантов решения и выбрать наиболее эффективный, что очень востребовано в 
настоящее время. 

ГИС тесно связана с рядом других типов информационных систем. Ее 
основное отличие заключается в способности манипулировать и проводить 
анализ пространственных данных. ГИС могут быть связаны с системами САПР, 
которые способны составлять чертежи проектов и инфраструктуры. Именно в 
такой связке и использовались продукты ArcGIS и AutoCAD в ходе создания 
материалов для денежной оценки земель. Картографический материал с 
указанием на карте функционального использования территории и инженерно-
транспортной инфраструктуры, агропроизводственных групп грунтов (рис. 1 а), 
экономико-планировочное зонирование территории, проявление локальных 
факторов (рис. 1 б) был выполнен с помощью САПР AutoCAD. 

Для дальнейшей работы с информацией была создана база геоданных в 
программном продукте ArcGIS. Это позволило более оперативно и эффективно 
работать с атрибутивной информацией. 

Использование базы геоданных позволило получить быстрый доступ к 
данными. Появилась возможность задавать правила и отношения внутри 
хранилища, что дало возможность более продуктивно взаимодействовать с 
данными и представить информацию об объектах реального мира более 
наглядно. 

а         б 
Рис. 2 – Картографический материал, выполненный с помощью  

САПР AutoCAD 
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Использование в связке вышеупомянутых программных продуктов в ходе 
денежной оценки земель значительно сократило время исполнения подобных 
работ и привело к существенному сокращению ошибок. При проведении 
сравнительной характеристики использования AutoCAD и ArcGIS в проведении 
данного вида работ можно сделать выводы о том, что при оцифровке, создании 
картографического материала более эффективно работать в AutoCAD, а при 
работе с атибутивной информацией и создании баз данных существенные 
преимущества получают продукты фирмы ESRI. И именно в данной связке 
разумно использовать это программное обеспечение при решении подобных 
задач. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБОРУ ТА ОПЕРУВАННЯ ПОЛЬОВОЮ 

КАРТОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ З ZENOCOLLECTOR 
 

Вирішення задач на рівні місцевих органів управління, ведення 
моніторингу та аналітика залежить від точних і надійних даних, таким чином 
все більше користувачів потребують точної геопросторової інформації для 
підтримки процесів прийняття рішень.  

З цією метою формуються інформаційні системи як складова частина 
об'єктивного управління територією. Загальна проблема управління, у свою 
чергу, полягає в територіальній адаптації управлінських впливів до місцевих 
умов господарської діяльності. 

Однією з найважливіших проблем сучасного етапу інформатизації 
суспільства та економіки є істотне підвищення рівня та обсягів використання 
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інформаційних технологій. Зокрема, гостро стоїть проблема розширення сфери 
застосування ГІС-технологій в органах влади, територіального управління. 
Обумовлено це тим, що сучасні програмно-технологічні засоби ГІС хоча і дуже 
ефективні, але складні в освоєнні і застосуванні, вимагають спеціальної 
професійної підготовки користувачів [1, c. 167]. Зазвичай це вирішується 
шляхом залучення додаткового персоналу зі спеціальною освітою, що 
економічно і організаційно недоцільно. Крім того, виникають додаткові 
труднощі у виконанні комп'ютерної обробки, обумовлені взаємодією різних 
співробітників, з яких одні знають предметну галузь і розв'язувані в ній 
завдання (але не володіють ГІС-технологіями), а інші вміють застосовувати 
ГІС, але не знають достатньою мірою специфічних фактів предметної галузі. 

Більшість організацій мають особливі потреби збору даних на місцях для 
ведення власних ГІС, що залежить від проектної точності та кількості 
необхідної для обробки інформації. Розповсюдженим рішенням є використання 
смартфонів та планшетів, які не завжди можуть задовольнити умови точності 
отриманих результатів. ZenoCollector являє собою професійний високоточний 
GNSS – приймач що забезпечує значно більш високу достовірність отриманих 
геопросторових даних ніж вбудовані GPS-приймачі смартфонів та інших 
непрофесійних приладів.  

Платформа Esri в ArcGIS Online з'єднує ZenoCollector з хмарним 
сховищем, автоматично синхронізує зміни в корпоративному інформаційному 
просторі та надає кожному доступ до останніх даних, зібраних в польових 
умовах. Collector для ArcGIS також підтримує автономний збір даних. Будь-які 
оновлення синхронізуються з картою, як тільки користувач проведе повторне 
підключення (рис. 1).  

 
Рис. 1. ZenoCollector в структурі порталу  
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ZenoCollector працює на базі сучасного ГІС 
(рис. 2). Leica Zeno 20 є першим інструментом з високою точністю збору даних, 
який може працювати на операційних системах Android або Windows Embedded 
Handheld 6.5.3. Можливість такого вибору дає користувачам свободу дій у 
завантаженні необхідних для роботи та знайомих програм для Android, та 
спрощує процес налаштування приладу, оскільки це не важче ніж налаштувати 
власний смартфон. 

Безпосереднє управління налаштува
допомогою ПЗ Zeno Connect, що дає можливість отримувати RTK
GNSS позиціонування в будь

Manager.
Можливість опціональної модернізації точності 

GNSS позиціонування (ме
дозволяє користувачеві обрати точність, яка відповідає 
вимогам проекту.

Leica Zeno 20 
оснащений яскравим і великим дисплеєм розміром 4,7 
дюйма зі спеціально розробленим покриттям 
антивід
освітлення чи при польових роботах. Дисплей підтримує 
використання комбінацій управління пристроєм звичних 
для власників сучасних смартфонів. Захист від пилу і 
вологи відповідає вимогам стандарту IP67. Швидкий
двоядерний процесор дозволяє обробляти величезні обсяги 
даних і переглядати будь

Крім того, поєднавши лазерний 
віддалемір DISTO S910 з Leica Zeno 
20 (рис. 3), є можливість проводити 
зйомку недоступних або 

важкодоступних об'єктів, таких як точки на дні котлованів, 
траншей, люків на проїжджій частині.

Основні переваги використання Leica Zeno20 :
• Зручний алгоритм експорту даних Leica Zeno GIS 

дозволяє легко передавати об'єкти без зменшення точності 
на один або декілька пристроїв. 

• Leica Zeno20 створений для високоточного 
картографування як у постобробці, так і в реальному 
часі. 

• Мультифункціональне і просте GNSS/GIS 
рішення з підвищеною продуктивністю, 
автоматизованою передачею даних між польовими об'єктами і офісом.

Серед основних галузей застосування Leica Zeno 20 слід виділити 
наступні: 
  

 
Рис. 2. Leica Zeno 20 [3] 
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працює на базі сучасного ГІС – приймача 
(рис. 2). Leica Zeno 20 є першим інструментом з високою точністю збору даних, 
який може працювати на операційних системах Android або Windows Embedded 

3. Можливість такого вибору дає користувачам свободу дій у 
завантаженні необхідних для роботи та знайомих програм для Android, та 
спрощує процес налаштування приладу, оскільки це не важче ніж налаштувати 

Безпосереднє управління налаштуваннями точності здійснюється за 
допомогою ПЗ Zeno Connect, що дає можливість отримувати RTK
GNSS позиціонування в будь-якому додатку, що використовує Android Location 

Manager. 
Можливість опціональної модернізації точності 

GNSS позиціонування (метрова, субметрова, сантиметрова) 
дозволяє користувачеві обрати точність, яка відповідає 
вимогам проекту. 

Leica Zeno 20 - надзвичай легкий і компактний, він 
оснащений яскравим і великим дисплеєм розміром 4,7 
дюйма зі спеціально розробленим покриттям 
антивідблиску для роботи в умовах яскравого вуличного 
освітлення чи при польових роботах. Дисплей підтримує 
використання комбінацій управління пристроєм звичних 
для власників сучасних смартфонів. Захист від пилу і 
вологи відповідає вимогам стандарту IP67. Швидкий
двоядерний процесор дозволяє обробляти величезні обсяги 
даних і переглядати будь-які карти без затримок.

Крім того, поєднавши лазерний 
віддалемір DISTO S910 з Leica Zeno 
20 (рис. 3), є можливість проводити 
зйомку недоступних або 

таких як точки на дні котлованів, 
траншей, люків на проїжджій частині. 

Основні переваги використання Leica Zeno20 : 
• Зручний алгоритм експорту даних Leica Zeno GIS 

дозволяє легко передавати об'єкти без зменшення точності 
на один або декілька пристроїв.  

створений для високоточного 
картографування як у постобробці, так і в реальному 

Мультифункціональне і просте GNSS/GIS 
рішення з підвищеною продуктивністю, 
автоматизованою передачею даних між польовими об'єктами і офісом.

вних галузей застосування Leica Zeno 20 слід виділити 

Рис. 
комплекс
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освітлення чи при польових роботах. Дисплей підтримує 
використання комбінацій управління пристроєм звичних 
для власників сучасних смартфонів. Захист від пилу і 
вологи відповідає вимогам стандарту IP67. Швидкий 
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Рис. 3. Вимірювальний 
комплекс Leica Zeno 20 + 

DISTO S910 [4] 
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• картографічні зйомки; 
• геодезичні та кадастрові зйомки; 
• винесення меж об'єктів в натуру; 
• інвентаризація; 
• адміністративний облік кадастрових кордонів; 
• оперативний збір геопросторових даних при НС; 
• високоточна навігація; 
• ГІС-аналіз [4]. 
Основною сферою застосування серед зазначених вище є картографічна 

зйомка, яка при використанні можливостей контролера може здійснюватися 
максимально точно і ефективно, через застосування функціонального ПЗ 
Collector for ArcGIS. 

Таким чином, інтеграція ГІС в систему планування та управління 
територією створює сприятливі умови для залучення інвесторів до освоєння 
районів розвитку, оскільки проект планування надає вичерпну інформацію по 
необхідним інвестиціям в інженерну інфраструктуру, в інженерну підготовку 
території та благоустрій, в транспортну інфраструктуру і ін. Наявність такої 
документації забезпечує інвесторам гарантію законності використання тієї чи 
іншої ділянки саме для їх сфер діяльності.  

У підсумку, враховуючи всі конструктивні переваги та переваги обробки 
даних які надає спільне рішення від ESRI та Leica Geosystems, можна зробити 
висновок про те, що на сьогоднішній день ZenoCollector є одним з найбільш 
функціональних та продуктивних рішень в області збору геопросторових даних 
і уявляючи собою гнучке GNSS/GIS рішення значно підвищує ефективність 
збору та оперування польовою інформацією в процесах прийняття 
управлінських рішень.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 
ДАНИХ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

 
Сучасні космічні системи розвиваються швидкими темпами у напрямі 

удосконалення знімального обладнання, зростання його роздільної здатності, 
урізноманітнення знімальних технологій, розширення спектральних 
можливостей, часового та просторового охоплення території. Перелічені 
передумови стали основою бурхливого розвитку систем та інструментів 
моніторингу навколишнього середовища, в тому числі систем спостереження за 
станом сільськогосподарських угідь. Зараз в цьому сегменті працює багато 
приватних та державних компаній у всьому світі. Основними напрямами 
розвитку цього сектору економіки є постійне покращення якості вхідних даних 
та розширення спектру доступних даних, в тому числі відкритих даних. 
Найбільшими постачальниками даних ДЗЗ у вільному доступі є геологічна 
служба США та Європейське космічне агентство, яке за останні роки значно 
зміцнило групування космічних супутників ДЗЗ та розгорнуло програму 
Copernicus, в межах якої надаються безкоштовні дані космічної зйомки та 
похідні тематичні продукти, які можуть використовуватися під час аналізу 
стану рослинного покриву, кліматичних змін та забезпеченості водними 
ресурсами [1-3]. 

Copernicus є європейською системою для моніторингу Землі [4]. Дані 
зібрані з різних джерел, включаючи супутники спостереження Землі та датчики 
на місці. Дані обробляються і забезпечують достовірну та актуальну 
інформацію у шести тематичних областях: земний покрив, морські акваторії, 
атмосфера, зміна клімату, управління у надзвичайних ситуаціях та безпека.  

Глобальний сервіс земного покриття є складовою частиною сервісу 
земного покриву Copernicus, який забезпечує ряд біогеофізичних продуктів про 
стан і еволюцію земної поверхні в глобальному масштабі із середнім та 
низьким просторовим розрізненням. Продукція використовується для 
моніторингу рослинності, водного циклу і енергетичного балансу. 

В зв`язку з цим постає актуальним питання використання тематичних 
продуктів програми Copernicus для вивчення динаміки регіональних 
кліматичних змін та природних загроз на основі вивчення динамічної та 
структурної складової оцінок стану рослинного покриву для території України.  
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Один із напрямів, який підтримується системою є накопичення даних про 
постраждалі в наслідок пожеж території. Продукт Burnt Area містить дані про 
спалені протягом сезону земельні площі. Продукт дозволяє отримати як 
інтегровані відомості на певний період часу про площі пожеж, так і визначити 
появу нових пожеж за проміжок часу між зйомками.  

Ці вибірки можуть бути використані як навчальні для формування моделі 
пожежної небезпеки з використанням інших продуктів Copernicus, які 
збираються за однаковою методологією.  

Серед продуктів Copernicus, що можуть характеризувати пожежну 
небезпеку слід виділити оцінку індексу NDVI, яка з одного боку може служити 
індикатором стану рослинного покриву, а з іншого вказувати наявність сухої 
органіки, що придатна до горіння. Крім індексу NDVI важливим індексом, що 
характеризує пожежний стан рослинності є індекс DMP, який вказує на темпи 
зростання сухої речовини. Також важливим є індекс ґрунтових вод, що вказує 
на стан вологості ґрунту. Цей індекс вказує на настання посухи та підвищення 
пожежної небезпеки. Таким чином, використовуються одразу кілька 
показників, що характеризують стан рослинного покриву, в тому числі 
пожежну небезпеку.  

Сумісний аналіз цих даних може бути корисним при знаходженні 
інтегральних показників, що відображають потенційну пожежну небезпеку 
території. З цією метою використовуються ряд операцій ГІС-аналізу, які 
відносяться до модулю Spatial Analyst ArcGIS. Зокрема функції 
перекласифікації та растрової алгебри.  

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - нормалізований 
відносний індекс рослинності - простий кількісний показник кількості 
фотосинтетично активної біомаси (зазвичай має назву вегетаційний індекс). 
Один з найпоширеніших і використовуваних індексів для вирішення завдань, 
що застосовують кількісні оцінки рослинного покриву. 

Відповідно до цього щільність рослинності (NDVI) в певній точці 
зображення дорівнює різниці інтенсивності відбитого світла в червоному і 
інфрачервоному діапазоні, поділеній на суму їх інтенсивності. 

Низькі значення NDVI вказують на поганий стан рослинного покриву, що 
може бути викликано посухою і відповідно призвести до підвищеної пожежної 
небезпеки. В даному випадку важливо зберігати відповідний масштаб та 
роздільну здатність даних, які повинні бути більш узагальненими ніж у випадку 
звичайного сільськогосподарського моніторингу. 

DMP, або продуктивність сухої речовини, представляє загальний темп 
зростання або сухе збільшення біомаси рослинності, виражене в кілограмах 
сухої речовини на гектар в день (кгСР/ га / день). DMP безпосередньо пов'язана 
з NPP (чистою первинною продуктивністю), але її одиниці налаштовані для 
агростатистичних цілей. В даному випадку високі значення DMP можуть 
сприяти пожежній небезпеці території. 

SWI - індекс ґрунтових вод, який оцінює стан вологи на різних глибинах 
в ґрунті. Він в основному обумовлений осадженням за допомогою процесу 
інфільтрації. Вологість ґрунту є дуже неоднорідною змінною і змінюється на 
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малих масштабах з властивостями ґрунту і зразків дренажу. Супутникові 
вимірювання інтегруються по відносно великомасштабним областям з 
наявністю рослинності, що додає складності в інтерпретації. Високі значення 
індексу знижують пожежну небезпеку, а низькі вказують на ризик підвищення 
небезпеки природних пожеж. 

Всі параметри природних комплексів знімаються з часовим розрізненням 
1 раз на 10 днів, тому прогноз пожежної небезпеки повинен перераховуватися 
також 1 раз на 10 днів. 

Загальний процес геоінформаційної обробки даних включає завантаження 
відповідних індексів з порталу, маскування території з використанням кордону 
України, нормалізацію значень в діапазоні від 1 до 10 для кожного показнику 
шляхом перекласифікації, растрове складання отриманих показників. Отримані 
результати тестуються за допомогою навчальної вибірки пожеж, що вже 
відбулися (рис. 1).  

Висновки. Європейська програма космічного моніторингу Землі 
Copernicus є джерелом цінної інформації про стан природних комплексів, що 
може бути використано у аграрній сфері, попереджені надзвичайних ситуацій 
та природоохоронному моніторингу. 

 
Рис.1. Модель обробки тематичних растрів в середовищі ArcGIS з метою 

отримання інтегрального індексу пожежної небезпеки 
 
Сучасний геоінформаційний інструментарій дозволяє швидко отримувати 

дані з порталу та обробляти їх на основі визначених алгоритмів. Прогнозування 
пожежних небезпек в короткочасові періоди спирається на збір та обробку 
комплексних даних, які отримуються в складі програми, що дозволяє 
здійснювати превентивні заходи запобігання поширенню природних пожеж та 
матеріальних збитків. 
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ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРІВ УКРАЇНИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
 

При проектуванні забудови територій поселень в Україні існує проблема, 
яка витікаєіз непослідовності та технологічної розірваності етапів такого 
проектування. 

Ведення державних кадастрів в Україні забезпечується в програмному 
середовищі ArcGIS. У той же час проектно-планувальні роботи ведуться в 
визнаних в світі локальних продуктах ArchiCAD, AutoCAD та українських 
програмах Digitals, GIS6. 

З метою практичних напрацювань у зазначеній проблематиці поставлено 
та виконано завдання щодо послідовного і технологічно ув’язаного 
землевпорядного проектування на основі затвердженої містобудівної 
документації в програмному середовищі ArcGISпри дипломному проектуванні 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». 

Як виявило дослідження, основна маса проектувальників (принаймні в м. 
Одесі та й напевно в Україні), як архітектори так і землевпорядники сьогодні 
працює як правило в локальних системах проектування. Крім того, в системі 
вишів України проектувальників містобудівної та землевпорядної документації, 
також як правило, навчають працювати в локальних програмних продуктах. 

Суть проблеми полягає у необхідності запровадження одночасних 
заходів, а саме: 
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- Введення в систему вищої освіти навчальних програм та дисциплін 
сучасних технологій та професійної підготовки фахівців в галузях землеустрою 
та містобудування; 

- своєчасного внесення складеної раніше за допомогою локальних 
програмних продуктів містобудівної та землевпорядної інформації до 
національної системи автоматичного ведення кадастрів. 

Існує технологічна проблема конвертації інформації щодо робіт 
виконаних в ArchiCAD, AutoCAD, Digitals чи GIS6, що не підтримують GIS 
формат до даних державних кадастрів, яка блокує наповнення кадастрів. 

Зазначену проблему пропонується вирішити за рахунок введення на 
законодавчому рівні вимог щодо обов’язкового складання проектних рішень 
щодо планування та розвитку територій на місцевому рівні за допомогою 
сучасних GIS інструментів. 

Вирішення зазначених проблем у галузі містобудування за допомогою 
ArcGIS дозволяє забезпечити як послідовність планувальних і вишукувальних 
рішень на місцевому рівні при здійсненні землеустрою територій в межах 
розроблених ДПТта генеральних планів об’єктів проектування, так і завдання 
ведення містобудівного і земельного кадастру України. 

Розробка містобудівної та землевпорядної документації, за існуючою 
практикою, представляють собою окремі та замкнуті, та технологічно 
роз’єднані цикли робіт. При цьому марнуються значні людські, фінансові та 
часові ресурси, а також виникають технічні помилки за рахунок так званого 
«людського фактору». Зазначені втрати відбуваються, як правило, при 
здійсненні таких складових будь-якого проекту, як виготовлення планово-
картографічної основи та використання затвердженої на місцевому рівні 
вихідної графо-аналітичної інформації. 

Комплекс землевпорядних робіт дублює найдорожчі розробки 
містобудівної документації місцевого рівня, оскільки ДПТ та генеральні плани 
поселень не прив’язані до Державної системи координат.  

Інструментарій ArcGIS дозволив забезпечити якісне та послідовне 
вирішення (в т.ч. технологічну ув’язку) питань розвитку територій в 
споріднених галузях містобудування та землеустрою. Ефект використання 
ArcGIS обумовив здешевлення робіт, зменшення термінів виконання проектних 
робіт та забезпечення якості проектно-планувальних робіт. 

Сучасна технологія проектування планувальних рішень місцевого рівня 
має відбуватися на базі і з використанням Геопросторових інформаційних 
систем. Крім того ArcGIS за рахунок розшарування інформації дозволяє 
проектувальникам оперативно аналізувати та розробляти безмежну кількість 
варіантів планувальних рішень. 

Вимагається нагальне включення до освітніх програми Вишів навчальних 
програм і дисциплін із теоретичної та практичної підготовки майбутніх 
фахівців які б мали базові навики послідовного проектування в програмному 
GIS-середовищі. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ  

МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 
 

Одним із пріоритетних напрямів реформування в Україні є 
децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування, що передбачає 
відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення 
спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи 
територіальної організації влади в Україні. 

Згідно Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіального поділу влади [3] розподіл повноважень відбувається за 
принципом субсидіарності, що є головним принципом децентралізації влади. 
Відповідно до принципу субсидіарності повноваження мають мати ті органи 
влади, які є найближчими до людей, і на рівні яких вирішення завдань та 
надання послуг є найбільш ефективним та найменш ресурсовитратним. 
Концепцією передбачено закріплення за громадами (села, селища, міста) 
найбільшого переліку повноважень. 

Перелік власних та делегованих повноважень визначає коло 
відповідальності органів місцевого самоврядування перед громадою. Серед 
власних повноважень органів місцевого самоврядування, у результаті 
децентралізації влади, є: планування розвитку громади та формування 
бюджету, економічний розвиток, залучення інвестицій, розвиток 
підприємництва, управління земельними ресурсами, надання дозволів на 
будівництво, прийняття будівель в експлуатацію, розвиток місцевої 
інфраструктури: утримання та будівництво доріг: водо-, тепло, газопостачання, 
водовідведення та благоустрій територій, надання житлово-комунальних 
послуг, утримання вулиць та доріг, організація пасажирських перевезень на 
території громади, громадська безпека та пожежна охорона.  

Проекти, що реалізуються органами місцевого самоврядування називають 
проектами місцевого розвитку. Такі проекти мають певні специфічні ознаки: 

- здійснюються під егідою органу місцевого самоврядування; 
- затверджені у складі проектної частини стратегії розвитку відповідної 

території; 
- мають «центри відповідальності» у структурних підрозділах органу 

муніципального управління; 
- спрямовані на реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку території 

та досягнення соціально-економічних вигод територіальної громади; 
- за результатами їх виконання можуть бути отримані як позитивні 

фінансові потоки, економічні ефекти, так і суто соціальні вигоди [4]. 
Особливу увагу необхідно звернути, на нашу думку, на коло власних 

повноважень, які розширилися і значною мірою стосуються розробки та 
реалізації проектів, зокрема з питань розвитку місцевої інфраструктури, 
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утримання та будівництва доріг, водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення 
та благоустрою територій. Такі проекти місцевого розвитку вимагають 
особливого інформаційно супроводу. 

На сьогодні географічні інформаційні системи (ГІС), які зародились 
декілька десятків років тому, не просто оцифровані карти. Сьогодні ГІС – це 
засіб управління, комунікації, аналізу, інтеграції даних та підтримки рішень.  

Геоінформаційні системи набули поширення і отримали статус 
інфраструктурної технології. Це пов’язано з тим, що майже вся інформація, яка 
використовується для обслуговування інженерних мереж (водо-, тепло-, 
електро-, газопостачання) має просторову прив'язку у зв’язку з географічно 
розподіленою природою інженерних мереж та інфраструктури.  

В загальному ГІС - інформаційний ресурс, що об'єднує різноманітні 
картографічні матеріали, космічні знімки, векторні шари, бази даних, має 
широкі функціональні можливості (збір, зберігання, об'єднання, обробка, 
складні обчислення, візуалізація та аналіз географічно кодованої інформації) і 
доступна по локальній мережі або через мережу Інтернет. 

Сучасні геоінформаційні ресурси створюються в результаті застосування 
новітніх високих технологій, зокрема дистанційного зондування землі, 
цифрової фотограмметрії, GPS-вимірювання, використання баз даних та 
інформаційних комп'ютерних мереж, і мають багатогалузеве походження, 
багатоцільове і багатогалузеве застосування, а їх виробництво є трудомістким 
та затратним. Координати мільйонів об'єктів і явищ, які визначаються в 
єдиному геоінформаційному просторі, становлять геоінформаційні ресурси [2]. 

Саме геоінформаційні технології можуть стати інформаційною базою для 
реалізації місцевих проектів з розвитку та модернізації інженерних мереж. 

Крім того, об’єднання територіальних громад відкриває більш широкі 
можливості впровадження на територіях проектів нетрадиційних типів, таких 
як парасолькові проекти, інституційні проекти, касетні проекти, які потребують 
подальшого організаційно-управлінського опрацювання та спеціальної 
інформаційно-комунікативної підтримки їх реалізації [1]. Таку інформаційну 
підтримку може скласти геоінформаційна система територіальної одиниці. ГІС, 
як службова підсистема, має спеціальні картографічні матеріали, що дозволяє 
приймати ефективні управлінські рішення і здійснювати контроль їх виконання 
засобами GPS та відео моніторингу. 

Наявність такої ГІС надає широкі можливості просторового планування 
територіальної одиниці. Широка сфера застосування ГІС дозволяє 
використовувати її в транспорті, навігації, геології, екології, агросфері, 
військовій справі, топографії, економіці і т.д. Перехід до автоматизованих 
методів створення карт за допомогою ГІС має ряд переваг: підвищення 
точності картографічної інформації; скорочення трудовитрат на виготовлення 
продукції; збільшення продуктивності праці за рахунок автоматизації від 
ділових операцій або виключення їх. 

Методологічною основою процесів обробки інформації в ГІС є цифрове 
моделювання місцевості, що об'єднує процеси збору первинної інформації, її 
моделювання та безпека, обробки та формування документів [5]. 
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Інфраструктура геопросторових даних територіальної одиниці повинна 
складатися з комплексу уніфікованих галузевих і міжгалузевих інформаційних 
систем, що ґрунтуються на геоінформаційних технологіях, використовують та 
виробляють уніфіковані геоінформаційні ресурси із застосуванням 
інформаційних продуктів єдиної цифрової топографо-геодезичної основи 
(базового набору геопросторових даних) та єдиної системи технічних 
регламентів, стандартів, класифікаторів і кодифікаторів даних. 

Крім того, застосування геоінформаційних технологій має важливе 
значення для проведення земельної реформи, формування кадастру 
нерухомості та природних ресурсів, підвищення рівня геоінформаційного 
забезпечення навігаційної інфраструктури транспортних коридорів, проведення 
моніторингу навколишнього природного середовища, інтегрування в 
міжнародні структури та глобальний інформаційний простір.  

В розвинених країнах територіальне планування вже не обходиться без 
ГІС, які привносять можливість постійної актуалізації необхідної документації, 
наукову обґрунтованість проектних пропозицій, заснованих на накопичених і 
наочно представлених даних, можливість моделювання різних сценаріїв, 
використання створених в ГІС матеріалів для розвитку територій.  

Сучасна тенденція створювати тривимірні моделі реальності повністю 
підхоплена і розвинена ГІС технологією. ГІС виступає як база інформаційно-
аналітичних систем, інтегруючих в собі актуальні дані, необхідні для 
управління територіальним плануванням, управлінням інфраструктурними 
проектами на локальному і регіональному рівнях.  

Отже, ГІС є одним із важливих інструментів територіального 
просторового планування, що допомагає ефективно вирішувати проблеми 
розвитку території при реалізації інфраструктурних проектів. Використання 
ГІС технологій місцевого самоврядування може підвищити ефективність 
управлінських рішень та проектів ініційованих цими органами влади. ГІС 
технології повинні стати невід’ємним інструментарієм територіального 
управління. 
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ДНВП «Картографія» 

 
ЦИФРОВА КАРТОГРАФІЯ ЯК ОСНОВА 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ 
 

Картографія, як сфера точних наук, давно використовує математичні 
методи і тому раніше інших наук про Землю почала використовувати 
можливості ЕОМ для побудови картографічного зображення. Складання карт з 
використанням різних програмних і технічних засобів давно перевершили по 
точності і дизайну традиційні технології. 

Однак помилково вважати, що цифрова картографія є прямим 
продовженням традиційної (паперової) картографії та повинна бути її точною 
копією. Вона розвивалася в ході загального розвитку комп'ютерних технологій і 
є більше інформаційним продуктом, ніж картографічним. Цифрову карту (ЦК) 
потрібно розглядати як основу («напівфабрикат») для складання паперових, 
електронних карт і ГІС, а не як готовий продукт. 

Існує два підходи до створення ЦК: простий (швидкий) і складний 
(якісний). 

У випадку з простим підходом не потрібно вкладення великих сил і 
засобів. Наприклад, непідготовлений користувач за допомогою існуючого 
програмного забезпечення (наприклад, QGIS) або порталу (наприклад, Google 
Earth, Mapbox тощо) на основі знімка або відсканованого картматеріала може 
створити елементарну цифрову чи електрону карту. В результаті, цифровим 
картографуванням зайнято дуже багато непрофесіоналів, а відрив від теорії і 
методики традиційної картографії призводить до втрати якості. 

Проте, з розвитком ринку ГІС останнім часом почала зростати потреба в 
якісному цифровому матеріалі. Створення якісних ЦК – складна і трудомістка 
задача, вона вимагає знання не тільки інформаційних систем і технологій, але і 
картографії, фотограмметрії, геодезії та інших наук про Землю в цілому. 

Ще однією перевагою «продуманої» ЦК є те, що вона може служити 
основою при створенні не тільки повнофункціональної ГІС але і поліграфічної 
картографічної продукції, а саме: топографічних, загальгеографічних, 
туристичних, кадастрових, геологічних та інших тематичних карт і планів. 



«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» 

132 

Однак, хоч ЦК і потужний інструмент, але не універсальний. З огляду на 
різноманіття завдань, що вирішуються за допомогою ЦК, в першу чергу 
потрібно визначитися з конкретним завданням, для якої ЦК буде створюватися. 
Для цього створюються редакційно-технічні вказівки з детальним описом 
повноти, інформативності, точності і внутрішньої структури (архітектури) ЦК. 

Доповідь присвячена досвіду використання ЦК та засобів ГІС у 
ДНВП «Картографія» на прикладі реалізованих проектів, а саме: 

- створення муніципальних ГІС; 
- підготовки цифрових моделей місцевості для потреб 

телекомунікаційних проектів, які включає в себе створення 2D, 2,5D і 3D 
моделей; 

- створення картографічних додатків для мобільних пристроїв; 
- WEB-картографування; 
- виготовлення традиційної (паперової) картографічної продукції. 
Виконані роботи дозволяють нам усвідомити потенціал застосування 

цифрового картографування і ГІС-технологій в картографії. Крім того, набутий 
досвід слугуватиме основою для подальшого розвитку цифрового 
картографування з використанням геоінформаційних систем для створення 
картографічних творів на підприємстві в цілому. 

 
Сенча Ірина Анатоліївна, 
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедри управління проектами 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ДЕРЖАВНОМУ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ 
 

Сучасні геоінформаційні системи – це інструмент для обробки 
просторово-часової інформації, що дозволяє збирати, організовувати та 
аналізувати просторові дані, моделювати взаємозв’язки і процеси змін 
різноманітних просторових розподілів географічно визначених даних [1]. Саме 
наявність специфічних методів аналізу просторових даних обумовлює 
застосування геоінформаційних технологій в економіці, соціології, 
менеджменті та інших галузях, що не відносяться до наук про землю. 

В державному управлінні на теперішній час геоінформаційні технології 
використовуються як інструмент для: 

- обробки, аналізу і візуалізації великих обсягів інформації про 
соціально-економічний стан територій, що дозволяє здійснити інтегральну 
оцінку рівня розвитку територій та особливостей територіального розподілу 
окремих показників соціально-економічного розвитку; 

- виявлення та аналізу взаємозв’язків соціально-економічних явищ, 
визначення спрямованості, динаміки і прогнозування соціально-економічних 
процесів; 

- оптимізації територіального розподілу ресурсів та їх використання. 
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Побудовані геоінформаційні системи успішно застосовуються при 
розробленні регіональних концепцій соціально-економічного розвитку, 
обґрунтуванні програм розвитку регіонів в цілому та окремих адміністративно-
територіальних утворень, а також, за умов своєчасного корегування баз даних, 
дозволяють оперативно реагувати на зміни соціально-економічних процесів [2]. 

В цілому, основою метою розроблення і застосування геоінформаційних 
систем в держаному управлінні є підвищення ефективності управління на 
основі системного підходу к інформаційному супроводу діяльності органів 
влади і реалізації функцій управління, що передбачає формування єдиного 
інформаційного простору, а також якісного інформаційно-аналітичного 
забезпечення розв’язання задач соціально-економічного розвитку територій. 
Для досягнення зазначеної мети необхідне створення інформаційно-
аналітичних систем підтримки прийняття рішень, в яких організовуються 
процеси накопичення та аналітичної обробки просторової інформації, а також 
міститься інструментарій для системного моделювання соціально-економічного 
розвитку територій та експертно-аналітичної діяльності [3]. 

Принциповими характеристиками держаного антикризового управління є 
проактивність та адаптивність. Проактивним є управління на основі 
передбачення розвитку керованої системи та її елементів; реалізується через 
систему проактивних моделей, методів та механізмів, в тому числі моделей 
життєвого циклу і прогнозних моделей розвитку керованої системи, а також 
моделей зміни структури і стилів управління. При цьому моделі життєвого 
циклу виконують роль навігаційних структур, а моделі збалансованого 
розвитку визначають базову стратегію розвитку системи, що забезпечує як її 
конкурентоздатність, так і технологічну зрілість системи управління нею [6]. 

Адаптивність передбачає можливість зміни структури керованого об’єкту 
залежно від умов його функціонування та змін характеристик зовнішнього 
середовища; параметрів функціонування (процесів, технологій тощо) згідно з 
встановленими критеріями ефективності його діяльності та управлінської 
структури, форм і методів управління відповідно до встановлених критеріїв 
ефективності управління; адаптивне управління здійснюється не стільки на 
основі зворотного зв’язку з керованою системою (за вихідними сигналами), 
скільки на основі сукупності значень параметрів стану системи у кожний 
момент часу із заданим інтервалом моніторингу[4]. 

Як процес антикризове держане управління характеризується 
комплексністю та багатоплановістю, охоплює систему заходів із діагностики 
кризових явищ (моніторинг, аналіз, оцінювання, контроль), планування 
(прогнозування, розроблення сценаріїв, моделювання, програмування), 
нейтралізації і подолання кризи (прийняття управлінських рішень, реалізація 
стратегій, проектів, планів профілактичних та надзвичайних заходів, зокрема, з 
мобілізації ресурсів) [5]. 

Таким чином, при проектуванні геоінформаційних систем з метою 
підвищення ефективності державного антикризового управління необхідно 
забезпечити можливість вирішення наступних задач: 
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- моніторинг та оцінка поточного стану соціально-економічної системи і 
динаміки соціально-економічних показників на основі статистичної звітності, в 
тому числі оперативний галузевий моніторинг з можливістю візуалізації 
об’єктної інформації; 

- моніторинг та оцінка ризиків/проблемних ситуацій на основі аналізу 
динаміки соціально-економічних показників з урахуванням факторів впливу 
зовнішнього середовища соціально-економічної системи; 

- моделювання і прогнозування соціально-економічних показників, як 
мінімум на короткостроковий і середньостроковий періоди; 

- виявлення і оцінка кризових явищ у функціонуванні соціально-
економічної системи за допомогою системи критеріїв і показників та 
відповідної оцінної моделі; 

- моніторинг територіального розподілу ресурсів і контроль їх 
використання; 

- розроблення сценаріїв і моделювання результатів управлінського 
впливу на соціально-економічну систему з урахуванням можливості 
проведення і обробки результатів експертних досліджень/оцінювань; 

- моніторинг та оцінка ефективності реалізації антикризової стратегії. 
Фактично, за умов можливості вирішення зазначених задач,проектована 

система буде багатофункціональним комплексом підтримки прийняття рішень, 
що дозволить інтегрувати різнорідну інформацію, забезпечить її аналіз та 
експертну оцінку, надасть можливість прогнозування майбутнього стану 
керованої соціально-економічної системи, а також координації і контролю 
управлінських впливів. Враховуючи можливість багатофакторного моніторингу 
і моделювання стану соціально-економічної системи, забезпечуються вимоги 
проактивності та адаптивності антикризового управління. 
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МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ  

ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ 

 
Розроблення і створення геоінформаційних систем (ГІС) для вирішення 

питань територіального планування і управління набуває в Україні все більшого 
значення та актуальності. Проте, у працях науковців та під час публічного 
обговорення зазначеної проблеми здебільшого йдеться про сучасне 
геоінформаційне забезпечення управління на державному та регіональному рівнях 
для вирішення питань загальнодержавного та місцевого значення, не враховуючи 
сучасних викликів до розв’язання проблем міжрегіонального масштабу та 
необхідності розвитку міжрегіонального співробітництва в Україні, зокрема, в 
рекреаційно-туристичній сфері, що обумовлена формуванням нової системи 
відносин між регіонами країни (різних країн) в умовах децентралізації та розвитку 
інтеграційних процесів. Тому важливим завданням сьогодення є виявлення таких 
інструментів міжрегіонального співробітництва, які б забезпечували ефективний 
розвиток повноцінної співпраці регіонів. 

Міжрегіональне співробітництво – це процес формування та розвитку 
системи стійких взаємовигідних та взаємоузгоджених відносин між органами 
публічної влади територіальних громад двох або декількох регіонів як 
усередині держави, так і за її межами, що визначає коло учасників та зміст 
співпраці у різних сферах суспільного життя (економічній, соціальній, 
політичній, культурній, екологічній, туристичній тощо) з метою досягнення 
стабільного та збалансованого взаємного розвитку зазначених регіонів. 

На теперішній час набули актуальності дослідження транскордонних 
територій як реакція на значне зростання міжнародних фінансових, 
матеріальних і людських потоків, що супроводжуються збільшенням 
можливостей і загроз для прикордонних регіонів та потребують оперативного 
картографування. При цьому, важливого значення у суспільстві набули 
міжнародні географічні інформаційні системи, картографічні сервіси, банки і 
бази даних, а картографічна інформація становиться міжнаціональною мовою 
спілкування [2]. Одним із значущих факторів соціально-економічного розвитку 
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прикордонних територій є саме їх прикордонне розташування. Підвищити 
ефективність використання ресурсів, виявити напрями розвитку окремих 
територій та розробити міждержавну стратегію дій може дозволити комплекс 
заходів з картографічного відстеження соціоприродних процесів та створення 
єдиної інфраструктури просторових даних цих територій. У сучасних умовах 
виникає завдання організації міждержавної системи картографічного 
моніторингу соціально-економічних процесів на прикордонних територіях 
України та сусідніх країн, яка дозволить оперативно реагувати на зміни 
соціально-економічних умов в країні та за її межами. 

Водночас на теперішній момент в інформаційних ресурсах України існує 
велика кількість неструктурованої, невпорядкованої, розгалуженої та незручної 
для користування інформації щодо об’єктів туризму та надання рекреаційно-
туристичних послуг. Ефективним вирішенням цієї проблеми може стати 
застосування сучасних інформаційних систем, а саме ГІС для наочного подання 
зазначеної інформації. 

ГІС – це інформаційна система, що може забезпечити введення, 
маніпулювання й аналіз географічно визначених даних для підтримки 
прийняття рішень [1]. Перші ГІС були створені в середині 60-х рр. ХХ ст. в 
Канаді та США [5]. В Україні геоінформаційні технології отримали розвиток в 
середині 90-х років [9] з розробкою і впровадженням ГІС-проектів у галузі 
управління земельними ресурсами, моніторингу екологічного стану 
середовища, управління територією, геології, водних ресурсів тощо. Все більшу 
популярність набувають он-лайн картографічні сервіси. Їх використання для 
публікації тематичних карт та створення веб-атласів відкриває широкі 
перспективи для картографії в Україні. Цим питанням займаються такі 
вітчизняні вчені, як Бусигін Б.С., Дишлик О.П. [6, 7] та ін. Одним із вихідних 
компонентів геоінформаційного моделювання виступає картографічний 
модуль, який забезпечує картографічне подання вихідних, похідних чи 
результуючих даних у вигляді цифрових, комп’ютерних та електронних карт, 
при цьому виступаючи елементом інтерфейсу користувача і засобом 
документування підсумкових результатів [8]. 

Для сфери туризму застосування геоінформаційного моделювання 
обумовлено наявністю специфічних методів аналізу просторових даних, що 
складають основу технології географічних інформаційних систем, чи ГІС-
технології [4]. ГІС-технології є базовими при складанні туристичних карт. 
Головна перевага таких карт зосереджена в їх функціональній компактності: на 
дуже маленькій карті може бути подана величезна кількість інформації, що 
видається поступово (в залежності від інтересів користувача) [3]. 

Результати останніх досліджень рекреаційно-туристичної сфери вказують 
на підвищення долі міжрегіонального туризму, що в свою чергу обґрунтовує 
необхідність розроблення програмного забезпечення на базі міжрегіональної 
геоінформаційної моделі, виявлення та нанесення на карту різних категорій 
об’єктів рекреаційно-туристичної сфери. 

Аналіз інформаційних порталів за сферами туризму різних регіонів 
України довів доцільність створення інформаційної системи, що містить в собі 
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необхідну інформацію за туристичними об’єктами різних видів туризму, 
розроблення основних вимог, програмних засобів та технологій для створення 
міжрегіональних геоінформаційних систем у рекреаційно-туристичній сфері. 

Таким чином, необхідність розроблення і створення в Україні 
міжрегіональних геоінформаційних систем у рекреаційно-туристичній сфері як 
інструменту міжрегіонального співробітництва у зазначеній сфері набуває все 
більшої актуальності та потребує подальших наукових досліджень. 
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ГИС-ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОТ ESRI 

 
Современные геоинформационные системы для управления территорией 

в первую очередь выполняют функцию сбора и обработки сверхбольших 
объемов данных в единой среде. Характерной чертой таких систем является 
оперирование максимально актуальной информацией, в том числе данными, 
поступающими от исполнителей, находящихся в полевых условиях и с 
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датчиков в режиме реального времени. Таким образом, ключевым требованием 
к программной платформе, на которой строится ГИС является возможность 
сочетать в себе все указанные функции, обеспечивая при этом высокую 
производительность и надежность системы. 

В этом году компания Esri представит следующее поколение ГИС 
реального времени. Это позволит пользователям принимать, анализировать и 
хранить миллионы событий, поступающих с датчиков в течении одной 
секунды; быстро визуализировать, повторно воспроизводить, а также выявлять 
отклонения, которые находятся в миллиардах функций; и быстро выполнять 
пакетную аналитику по этой массе информации. Основой такой ГИС является, 
безусловно, ядро, состоящее из ArcGIS Server, включая расширение ArcGIS 
GeoEvent for Server. 

На рис.1 представлена концептуальная схема построения такой ГИС, 
которая на входе имеет данные с разнообразных датчиков, поступающие в 
режиме реального времени. В центре на сервере есть некоторые правила – 
фильтры, которые установлены, чтобы просмотреть эти данные и обработать 
их, после чего отправить сообщения получателю. Пользователи используют 
расширение GeoEvent, чтобы соединиться с потоками данных в режиме 
реального времени, в том числе с мобильных устройств, датчиков, GPS 
устройств на транспорте и провайдеров социальных медиа. Расширение 
вмещает несколько потоков данных, непрерывно протекающих через 
определяемые пользователем фильтры и этапы обработки, которые позволяют 
клиентам сосредоточиться только на наиболее важных аспектах их 
деятельности. Оно используется для отслеживания динамических активов, 
которые постоянно меняют месторасположение, например, транспортных 
средств, летательных аппаратов, людей или судов, природных процессов, таких 
как погодные условия или распространение болезней. 

 
Рис. 1 Архитектура современной ГИС 

 
Следует отметить, что обработка таких объемов данных усложняется 

требованиями к аппаратным мощностям, что приводит к необходимости 
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задействовать облачные вычисления. И отличительной чертой платформы Esri 
является тот факт, что готовые к развертыванию образы ArcGIS Server, включая 
расширение ArcGIS GeoEvent for Server-доступны на площадках Microsoft 
Azure и Amazon Web Services. 

C количеством подключенных устройств в геометрической прогрессии 
возрастает и количество данных, созданных из них, а это в свою очередь 
требует все более и более высоких скоростей приема данных, ускорение 
выполняемого анализа. В то время как по запросу ГИС реального времени 
может обрабатывать тысячи событий в секунду (достаточно быстро для многих 
организаций, которые управляют небольшими флотами транспортных средств 
или сенсорных сетей), новые службы ГИС реального времени будут надежно 
принимать, обрабатывать, анализировать и хранить от десяти тысяч до 
нескольких миллионов событий в секунду. Это достаточно быстро, чтобы 
поддерживать умные города размером с Лос-Анджелес или Лондон. 

В то же время необходимы серьезные расчеты нагрузок для систем 
реального времени, так как потери от аварий АСУТП очень значительные, а 
стало быть, особое внимание должно уделяться качеству, надежности и 
сопровождению ПО. И в этом аспекте технологии Esri идут в ногу со временем 
и вместе с развитием интернет-технологий, делают шаг в будущее, обеспечивая 
своим пользователям надежность, подтвержденную тысячами успешных 
внедрений по всему миру. 

 
Скакун Юлия Владимировна, 
к.ю.н., доцент, проректор  
по учебно-методической работе 
ТНУ им. В.И. Вернадского 

 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИФИКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО ОПИСАНИЯ GIS ТЕХНОЛОГИИ В 
УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ 

 
Образование – сложный процесс. Это не только процесс, но и система, 

включающая большое количество переменных. Атрибут образования – в его 
динамичности. Если где все течет и меняется, то именно в области образования. 
Как объект управления, образование далеко от тривиальности. Это объект со 
своим «поведением», которое далеко не всегда понятно. Можно многое сделать 
для развития образования, но потенциальные результаты не будут 
удовлетворительными. Причины такого положения многочисленны. Среди них 
могут быть провалы в рефлексии, некорректное определение стратегических 
целей и задач. Главной причиной может быть непонимание реального 
положения дел в образовании и отсутствие корректной информации. 
Доминирующие стратегии могут основываться на прошлых идеалах, которые 
удобны, но явно устарели.  

Причины могут быть и внешнего характера. Обычно к ним относятся 
военные действия. В военный период времени система образования радикально 
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меняется. В ней происходят многочисленные перемены по сравнению с тем, 
что было в мирный период. Сокращается количество времени, выделяемого на 
обучение. Сокращается количество персонала, вовлечённого в образовательный 
процесс. Происходит и многое другое.  

С 2014 года РФ вышла на новую стадию гибридной войны против 
Украины. Оккупация Крыма – проявление уже более поздней стадии гибридной 
войны РФ, которая проводится ею в постсоветском пространстве. В 
соответствии с событиями система образования Украины и управления им 
стала драматически меняться. Новинкой стало: 

- Часть территорий Украины оказалась оккупированной. Это АРК. 
Немногим более двух миллионов украинских граждан оказались на территории 
с неопределённым статусом. Школьники и студенты начали учиться по 
программам РФ. 7-8 лет они учились по программам Украины. Затем их 
перевели на программы РФ. Но после получения аттестата о среднем 
образовании они приезжают в Украину. Это выбор многих людей. Происходит 
путаница образовательных документов и систем среднего образования. Знание 
– усвоенная информация. Что усваивают школьники на этих территориях? 
Какие у них знания?; 

- Часть вузов была перемещена из зоны АТО. К примеру, Донецкий 
национальный университет в Виннице. Кто мог прогнозировать такой вариант 
дислокации восточно-украинского вуза? Появились и случаи вузов – беженцев. 
ТНУ имени В.И. Вернадского был закрыт оккупационными властями в Крыму. 
Университет возродился в Киеве;  

- Как факт реальности, можно отметить полный развал привычной 
системы образования в некоторых районах Украины. Он связан с районами 
проведения наиболее активных действий в зоне АТО. Большое количество 
сельских населенных пунктов разрушено. В Украине зарегистрировано более 
1700000 беженцев. Типовой характеристикой потоков беженцев является 
семейный стандарт их организации. Уходят семьями. Те, кто непосредственно 
вовлечен в систему обучения (на различных уровнях), оказываются на новых 
территориях. У них проблемы с документами. Появились дополнительные 
сложности социального и психологического характера. Детям сложно 
вовлекаться в привычный образовательный стандарт Украины. Он не вполне 
адаптирован для приёма столь большого количества беженцев.  

Это только некоторые примеры. Их количество увеличивается до 
бесконечности. Во время приёмной компании 2016 года в Таврическом 
национальном университете имени В.И. Вернадского, который начал работать в 
Киеве, мы столкнулись с беспрецедентными сложностями. Порой их основой 
была элементарная недостаточность корректной информации относительно 
образовательного уровня абитуриентов. Экзамены принимались по стандартам 
Украины, но что именно учили абитуриенты – не до конца понятно. Нет 
элементарной информации и получить ее невероятно сложно. Terra incognita. 

Географическое исследование системы образования не является самым 
популярным предметом в научном сообществе. Работ мало, но они есть. Это 
публикации на различных языках (4). Применительно к Украине таких работ 
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еще меньше. Как пример, можно сослаться на публикации К. Сичкаренко 
(1,2,3). Работы написаны со стандартных экономико-географических позиций. 
Это советский стандарт географический науки. Он немного трансформировался 
после 1991 года, но принципиально не изменился. В этом описании нет места 
ни войне (в ее привычном понимании), ни гибридной войне (в ее новом 
понимании). Кто будет разбираться в сложнейших и актуальнейших вопросах, 
которые появились перед системой образования в Украине – не ясно. 
Экспертное сообщество ждет.  

Нужно ставить и решать задачу разработки специализированной GIS, 
связанной именно с системой образования в Украине. В пользу этого решения 
говорит многое. Некоторые аргументы: 

- Мы имеем дело с чрезвычайно динамичным и пространственным 
явлением. Резко изменилась привычная география образования. Более полутора 
миллионов украинских граждан оказались мигрантами без чётких привязок к 
территориям. Это новый тип миграционного процесса. Он также связан со 
школьной системой. В меньшей мере со студентами, которые начинают 
обучение в Украине. У них появляется шанс на 4 года обрести стабильность; 

- Вместо одного образовательного стандарта, на территории Украины 
появилось четыре. К существующему стандарту добавился вариант 
происходящего в Крыму и Восточной Украине. Это явление временное, но 
десятки тысяч школьников уже получают образование именно в таких 
условиях. Что и как они учат?; 

- Состояние инфраструктуры образовательного процесса в Украине 
стало предметом далеким от тривиального описания. Что-то осталось в Крыму. 
Что-то разрушено в зоне АТО. В некоторых случаях имеют место гигантские 
перегрузки инфраструктуры. Количество учеников класса может быть 
беспрецедентным. Строить школы с учётом текущего перераспределения 
населения по территории Украины? Столь неустойчивый параметр 
(инфраструктура образовательного процесса) превратился в сложную и 
динамичную задачу. Нужны экспедиционные методы исследования для сбора 
корректной информации. 

Сколь долго будет это продолжаться? Насколько корректно осознаются 
образовательные проблемы новейшего времени? Это философские и 
социологические вопросы, но мониторинг перемен – дело, связанное с 
географией образования. Ответы на новейшие образовательные проблемы 
нужно давать на основании GIS «Образование в Украине эпохи гибридной 
войны». Нужен точнейший учет реального состояния образования и 
качественная эмпирическая информация. Безусловно, нужна не традиционная 
картография. Она невероятно медлительна и дает бессмысленные результаты. 
Устаревший аналог GIS представлен атласом. Атлас создается столь 
длительное время, что его карты могут восприниматься либо как курьез, либо 
как историческая география. Нужна именно GIS. Нужна система оперативного 
мониторинга за состоянием перемен в данной области. Из массива 
информации, который идет на то, что можно определить как гибридная война 
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РФ против Украины, нужно улавливать все, что связано с образованием 
различного типа и уровня.  

На решение части проблем, связанных с корректными осмыслением 
новинок гибридной войны РФ против Украины в области образования, 
направлен научный проект, поданный на конкурс Министерства образования и 
науки Украины («ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЙ 
ТА ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ»). Работа проведена 
экспертами Таврического национального университета имени 
В.И. Вернадского. В рамках данного проекта не стоит задача разработки GIS, 
но есть задача подготовки атрибутивной информации для картографического 
описания новейшего состояния системы образования в Украине. 
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старший інженер комп’ютерних систем (ГІС) 
ТОВ «ЕСОММ Со» 

 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ARCGIS DESKTOP 

 
ArcGIS Pro - це новий додаток до настільних продуктів ArcGIS, який 

постачається в комплекті з ArcGIS for Desktop, починаючи з версії 10.3. Він 
розроблений для підтримки можливостей розширеної візуалізації, редагування і 
виконання аналізу з використанням як локальних ресурсів, так і ресурсів 
платформи ArcGIS. За допомогою ArcGIS Pro користувачі можуть створювати 
як 2D, так і 3D-ресурси і публікувати їх як сервіси просторових об'єктів, карт і 
аналізу, а також публікувати 3D веб-сцени і веб-карти. Це повністю 64-
розрядний мультизадачний додаток, що працює на платформі Windows. Він 
призначений для створення і обробки просторових даних, оснащений 
інструментами для візуалізації, аналізу, компіляції та публікації даних, має 
сучасний інтерфейс, повністю інтегрований з платформою ArcGIS. 
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Робота в ArcGIS Pro організована у вигляді проектів, де зберігаються всі 
необхідні ресурси. Проект може включати в себе карти, компонування, таблиці, 
завдання, інструменти, а також підключення до баз даних, серверів, папок і 
стилів. До проекту також можна включити ресурси з порталу організації або 
ArcGIS Online. 

Карти - це основа для відображення просторових даних. В одному проекті 
можна зберігати декілька карт, а також одночасно їх відкривати і переглядати в 
двомірному і тривимірному вигляді. 

ArcGIS Pro дозволяє створювати декілька листів компоновок в одному 
проекті з різними параметрами.  

З виходом кожної наступної версії в ArcGIS Pro з’являються нові 
можливості і функції, які суттєво пришвидшують і полегшують роботу 
користувачів. 

В оновленій версії ArcGIS Pro додана розширена підтримка формату 
KML. ArcGIS Pro 1.3 включає: можливість конвертації KML в шар, перегляд 
шарів KML на картах, відображення шарів KML в 3D сценах, а також 
використання KML в якості вхідних даних. 

У версію 1.3 додані інструменти для перевірки та редагування топології 
бази геоданих. ArcGIS Pro дозволяє виконувати перевірку новостворених або 
змінених об'єктів на відповідність правилам і виправляти помилки за 
допомогою спеціальних інструментів редагування. 

В ArcGIS Pro 1.3 з'явився новий інструмент Майстер класифікації 

зображень (Image Classification Wizard) для виконання процесу створення карт 
на основі аеро- та космознімків. Новий інструмент підвищує продуктивність 
роботи, дозволяючи швидко створювати карти ландшафту, рослинності та інші 
тематичні карти.  

До панелі пошуку за адресою доданий пошук за атрибутами, що істотно 
спрощує знаходження потрібних об'єктів. З'явилася можливість знаходити 
місце розташування об'єктів шару як на основі локальних, так і віддалено 
збережених даних. 

В ArcGIS Pro 1.3 покращено відображення символів на 
мультимасштабних картах - з'явилася можливість відображати шари об'єктів з 
пропорційними розмірами символів для візуалізації кількісних даних. Класи 
унікальних символів тепер можна налаштовувати для відображення на різних 
масштабах. 

Інструменти для створення анімації стали істотно вдосконаленими. 
З'явилася нова панель Часова шкала анімації, яка дозволяє візуалізувати і 
розставляти кадри, редагувати окремі епізоди, змінювати типи переходів, 
переглядати результат «на льоту», налаштовувати властивості епізодів і кадрів 
та ін. 

Зміни торкнулися також методів геобробки та аналізу. Зокрема, 
інструменти геообробки тепер можуть використовувати на вході сервіси 
об'єктів без необхідності додавати їх на карту. Також можна запускати 
інструменти аналізу на віддаленому сервері для розподілу обчислювального 
навантаження між серверами. Інструменти генерують вихідний масив даних на 
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сервері і можуть створювати нові компоненти порталу, які додаються на карту. 
Також додана підтримка наборів даних мозаїки і підтримка спільного 
використання наборів даних у вигляді веб-кеша мозаїки. Крім того, з'явилася 
можливість створювати інтерактивні лінійні діаграми для візуалізації змін в 
часі або відстані. 

Отже, додаток ArcGIS Pro включає великий набір нових функцій, які 
забезпечують швидке виконання завдань та об’єднують в собі можливості 
ArcMap, ArcCatalog, ArcScene та ArcGlobe. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ 

 
Відома фраза Майера Ротшильда «Хто володіє інформацією - той володіє 

світом» вельми актуальна для організації робіт з управління портами. 
Практичне втілення процесу володіння інформацією (тобто збір, 

систематизація, обробка, зберігання, актуалізація інформації, застосування цієї 
інформації) на сучасному етапі надають геоінформаційні системи (ГІС). 

Економічний успіх роботи ряду європейських портів багато в чому 
обумовлений впровадженням в процес управління портовою інфраструктурою 
геоінформаційних систем. 

Прикладом економічно успішного впровадження геоінформаційних 
систем для управління портовою інфраструктурою можуть служити найбільші 
порти Європи: порт Гамбурга - геоінформаційна система «GIS@HPA», порт 
Роттердама - геоінформаційна система «PortMap Rotterdam». 

Компоненти геоінформаційних систем для управління портовою 
інфраструктурою вже частково розроблені для ДП «Одеський морський 
торговельний порт», ДП «Морський торговельний порт «Южний», ДП 
«Іллічівський морський торговельний порт». Ці розробки в основному 
базуються на широко відомих у всьому світі геоінформаційних технологіях 
ArcGIS компанії ESRI (www.esri.com). 

За допомогою ГІС традиційно сформована практика технічного 
документообігу портів переходить на рівень автоматизованого і 
формалізованого представлення інформації. Інформація з єдиного джерела 
дозволяє уникнути безлічі технічних та організаційних незручностей, властивих 
традиційному документообігу на паперових носіях. Принцип «знання кожного 
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фахівця в систему, система для кожного фахівця» формує новий рівень 
відповідальності до надання та застосування інформації. Якість і оперативність 
прийнятих рішень фахівцями різного рівня в першу чергу залежать від точності 
і об'єктивності вихідної інформації, і в значній мірі визначають економічну 
ефективність роботи портів. 

Метою ескізного проекту було створення технічних вимог до ГІС морських 
портів України. 

Система «ГІС портів» призначена для автоматизації зберігання і обробки 
просторової інформації про акваторію і території портів, будівель і споруд 
портової інфраструктури, різноманітної аналітичної інформації, що сприятиме 
ефективному використанню державного майна, переданого ДП «АМПУ» у 
господарське відання, в тому числі для модернізації, ремонту, реконструкції та 
будівництва інших об'єктів портової інфраструктури, розташованих в межах 
території та акваторії морських портів. 

Розроблені технічні вимоги включають такі розділи: 
- Призначення та мета створення системи «ГІС портів». 
- Загальна характеристика об’єктів, що підлягають автоматизації з 

допомогою системи «ГІС портів». 
- Основні вимоги до структури та функціонування системи «ГІС портів».  

o Організація структури системи. 
o Вимоги щодо картографічного забезпечення системи.  
o Вимоги до розвитку та модернізації системи.  
o Вимоги до автоматизованого робочого місця (АРМ) системи.  
o Вимоги до надійності системи.  
o Вимоги до експлуатації та технічного обслуговування системи.  
o Вимоги до захисту інформації. 
o Перспективи розвитку системи.  
o Вимоги до програмного забезпечення. 
o Вимоги до картографічного забезпечення. 
o Вимоги до локальної обчислювальної мережі. 
o Вимоги до патентної чистоти. 
o Вимоги до ергономіки та технічної естетики. 

- Вимоги безпеки. 
- Вимоги до рівня деталізації (стадії) об’єктів (філій) ДП «АМПУ», що 

підлягають автоматизації за допомогою системи. 
- Збір вихідних даних з розробки системи. 
- Вимоги до програмних засобів. 
- Погодження рішень з розробки системи. 
- Стадії та етапи створення системи.  
- Вимоги до документування. 

Розроблені в ескізному проекті технічні вимоги включені в основу 
технічного завдання на виконання робочого проекту «Розробка геоінформаційної 
системи морських портів України (випробувальна адаптація)». 

Стадніков Володимир Васильович, 
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к.т.н., доцент, директор науково-виробничого 
підприємства «Високі технології», ТОВ 

 
ПІДГОТОВКА ДАНИХ ДЛЯ ГІС ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 
Робота присвячена пошуку шляхів вдосконалення моделі організації 

підготовки даних для ГІС промислових підприємств, починаючи з комплексу 
інженерно-геодезичних робіт і закінчуючи внесенням даних в ГІС підприємства 
і в ГІС містобудівного кадастру. 

Робота спирається на досвід, отриманий при реалізації проектів розробки 
ГІС великих промислових підприємств Одеського регіону: Одеського 
морського порту, Морського порту «Южний», Одеського нафтопереробного 
заводу [1-5].  

Тема роботи є актуальною на сучасному етапі розвитку геоінформаційних 
технологій та геодезії, так як основним чинником, що стримує процес 
масштабного впровадження геоінформаційних систем промислових 
підприємств є висока трудомісткість їх розробки, а також значна тривалість 
виконання робіт, основну частину яких складають організаційні заходи і 
процеси інтеграції двох технологій.  

Метою роботи є пошук раціонального рішення для скорочення 
трудовитрат процедури, що зв'язує інженерно-геодезичні вишукування та 
проектні роботи виробництва даних для ГІС.  

Пошук раціональної моделі організації підготовки даних інженерно-
геодезичних вишукувань у виробництво ГІС передбачав аналіз кожного етапу 
робіт: планування та організацію польових інженерно-геодезичних робіт, 
організацію передачі даних з польових електронних журналів для камеральної 
обробки польових пошуків, кодування об'єктів абрису згідно класифікатора, 
організацію робіт з погодження інженерних мереж та комунікацій міськими 
інженерними службами, виготовлення звітних планів і лавсанів для узгодження 
з геослужбою міста, здача технічного звіту, узгодження електронного варіанту 
матеріалів зйомки, передача даних для ГІС. 

Застосування нової моделі організації підготовки даних для ГІС 
промислових підприємств при комплексному виконанні геодезичних і 
проектних робіт у виробництві ГІС значно скоротить вартість, час і 
трудомісткість робіт в цілому, підвищить якість кінцевого продукту і знизить 
вимоги до кваліфікації фахівців. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ З МСК  

У СК WGS-84 ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КАРТОГРАФІЧНИМИ ДАНИМИ  
НА ГЕОПОРТАЛІ ARCGIS ESRI 

 
Практично будь-яка професійна карта (топографо-геодезичні планшети 

масштабів M 1:500, M1: 2000, M 1:5000) на об'єкт (земельну ділянку, ділянку 
дороги, квартал, підприємство, населений пункт, місто), виконана геодезистом 
або топографом, починає свій життєвий шлях в місцевій системі координат, 
Багато карт для зв'язку між собою в єдине ціле прив'язують до пунктів 
полігонометрії населеного пункту або до пунктів державної геодезичної 
мережі. Ці роботи дуже трудомісткі і тривалі за часом. До недавнього часу ці 
роботи виконувалися спеціалізованими підприємствами і результати мали 
обмеження з доступу. 

Для візуалізації розташування карти, виконаної в місцевій системі 
координат на будь-якому картографічному ресурсі з даними дистанційного 
зондування землі необхідно виконати географічне перетворення з МСК в СК 
WGS-84. Причому певне перетворення буде справедливо для всіх карт, 
виконаних у вихідній МСК.  

Матеріали щодо практичного визначення географічного перетворення і 
його застосування небагаточисленні, в основному відносяться до опису 
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застосування програмних продуктів «Панорама», «Digitals» та інших. При 
цьому, як правило, методичне та математичне забезпечення перетворень в 
програмному продукті не афішується. 

Слід зазначити, що за кордоном склалася усталена практика переходу від 
МСК (локальних геодезичних систем) до геодезичній системі WGS-84. 

Теоретичні питання географічних перетворень добре опрацьовані в 
спеціальній літературі [1-3]. 

Дана робота присвячена практичному визначенню географічного 
перетворення з МСК міста Одеса в СК WGS-84 і впровадження його в роботу 
ГІС і геопортала міста. 

Постановка завдання: Забезпечити перетворення («на льоту») базових 
картографічних матеріалів масштабу М 1:2000, М 1:500, виконаних в місцевій 
МСК в СК WGS-84 при управлінні даними в геоінформаційній системі і 
геопорталі міста Одеса. 

Метою роботи було визначення географічного перетворення в форматі 
даних геоінформаційної системи ArcGIS компанії Esri з МСК в СК WGS-84 і 
назад для перетворення проекцій об'єктів при управлінні даними в 
геоінформаційній системі і геопорталі міста Одеса. 

Для виконання поставленої мети були виконані три етапи: 
- Підготовчі роботи з планування робіт, збору інформації по пунктам 

міської полігонометрії, побудови моделі геодезичної мережі. 
- Польові топографо-геодезичні роботи по визначенню даних пунктів в 

СК WGS-84 за допомогою сучасного GPS обладнання. 
- Обробка польових даних, визначення географічного перетворення, 

тестування отриманого результату. 
При виконанні польових робіт використовувався GPS приймач Trimble 

GeoExplorer 6000 GeoXR. Застосоване обладнання забезпечило точність 
позиціювання з режимі «статика» 3 мм в плані і 3,5 мм по висоті +0.5 мм / км. 

При камеральному визначенні географічного перетворення 
використовувався інструмент ArcToolbox (управління даними - проекції і 
перетворення) програмного забезпечення ArcGIS Esri. 

Як математичного методу перетворень був обраний метод Молоденського 
[4]. Цей метод виконує прямі перетворення між двома географічними 
системами координат. Для методу Молоденського необхідно задати три 
параметри зміщення (dX, dY, dZ) і різниці між розмірами великих піввісей (∆a) 
і стисненнями (∆f) двох сфероїдів. Механізм проектування в ArcGIS 
(інструменти ArcToolbox - управління даними - проекції і перетворення) 
автоматично перераховує різницю між сфероїдами в залежності від 
використовуваних датум. Метод Молоденського отримав за кордоном 
найширше застосування. Геодезичні служби Міністерства оборони США 
застосовують цей спосіб як офіційний для розрахунку поправок при переході 
від місцевих геодезичних систем до WGS 84 [5-6]. 
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Вихідними даними для визначення географічного перетворення були: 
- Дані пунктів на території об'єкта в МСК (x, y, h), 
- Дані польових вимірювань цих пунктів в СК WGS-84 (B, L, H). 
Шукане географічне перетворення отримано в форматі даних ArcGIS 

компанії Esri в вигляді параметрів: 
зміщення (dx, dy, dz) по осі X, Y, Z (м); 
поворот (rx, ry, rz) по осі X, Y, Z (секунди); 
різниця (ds) масштабів (ppm); 
координати (X0, Y0, Z0) центру повороту. 
Отримане в результаті робіт географічне перетворення забезпечує 

обробку «на льоту» базових картографічних матеріалів масштабу М 1:2000, 
М 1:500, виконаних в МСК в СК WGS-84 в геоінформаційній системі і 
геопорталі міста. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
 

Землевпорядкування як ключовий складник управління земельними 
ресурсами годі уявити без використання геоінформаційних систем і технологій. 
Україна володіє потужним природно-ресурсним потенціалом значну частку 
якого складають сільськогосподарські ресурси. Нажаль неможна сказати що 
вони використовуються максимально раціонально, адже процеси ерозії, 
фізичної деградації, забруднення ґрунтів досі залишаються одними з 
найсерйозніших проблем держави. Ще одним проблемним аспектом сільського 
господарства є той факт, що ефективна родючість українських чорноземів 
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значно поступається потенційної, що підтверджується величиною отримуваних 
врожаїв.  

Головною умовою збільшення врожайності сільськогосподарських 
культур до рівня передових країн є найскоріше впровадження сучасних 
передових технологій, зокрема - геоінформаційних. Географічні інформаційні 
системи (ГІС) є найефективнішим засобом обробітку просторової інформації, 
яка в сучасному світі є найбільш цінною "сировиною". Останнє 
підтверджується високою економічною ефективністю активно поширюваної у 
світі технології точного землеробства, що базується саме на використанні ГІС.  

Тим самим воно перетворюється, за визначенням П.Г. Черняги [4, с. 138], 
на «ГІС-землеустрій», котрий хоч і має принципи, притаманні звичайному, 
оригінальному землеустрою, одначе володіє своїми специфічними 
особливостями. Саме останні, дарма що наявне певне наукове напрацювання, 
залишаються своєрідним terra incognita для проектантів. Така ситуація 
додатково посилюється майже повною відсутністю капітальних теоретико-
методичних праць і недостатньою нормативно-правовою урегульованістю.  

Використання природних ресурсів у всі століття супроводжувалося їх 
інтенсивним картографуванням, створенням все більш досконалих і змістовних 
картографічних зображень - потужних накопичувачів і джерел знань, що 
забезпечують виробництво, науку і освіту наочною, просторовою, соціально і 
професійно значущою інформацією про землі та земельні ресурси, їх 
адміністративно-територіальної належності, категорії земель, суб'єкти 
земельних відносин та правовий режим на сучасному і перспективному 
використанні. 

Взаємодія геоінформаційних систем і картографії стала основою для 
формування нового наукового напрямку – геоінформаційного картографування, 
яке являє собою автоматизоване складання та використання карт на основі 
геоінформаційних технологій і баз географічних (геологічних, екологічних, 
соціально-економічних та ін.) даних 

В теперішній час геоінформаційне картографування починає займати 
центральне положення в картографуванні і обробці географічних і 
картографічних даних. Будь-які природні і соціально-економічні явища служать 
об'єктом картографічних досліджень. 

Створення загальногеографічних карт найбільш складно піддається 
автоматизації. Загальногеографічні карти (топографічні, оглядово-топографічні 
та оглядові), мають багатоцільове застосування, вони повинні відображати 
сукупність всіх видимих елементів місцевості і показувати об'єкти 
уніфікованими символами і кольором. Основні ГІС - технології створення 
таких карт – жорстко топологічно контрольований оверлей [1].  

Методика геоінформаційного картографування стану земельних ресурсів 
базується на теоретичному і методичному базисі розуміння системної якості 
земель, як особливих утворень. 

На першому етапі картографування найважливішим є створення 
класифікацій на достовірній науково-теоретичній та емпіричній основі в такому 
вигляді, в якому вони придатні для конструктивного використання - 
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обґрунтування висновків, перевірки гіпотез, виконання запланованих робіт 
тощо. 

Створення карти передбачається за допомогою дедуктивного підходу в 
сукупності з польовими дослідженнями, оскільки при використанні 
індуктивного методу необхідні достатньо повні описи фацій, які не обмежені 
зовнішніми візуальними ознаками і даними про будь-який момент з їх «життя», 
характеристика впливаючих на них субрегіональних та фонових факторів, 
діапазон природних варіантів і антропогенних модифікацій в їх динаміці, 
відомості про важливі природні режими. Для регіонального рівня 
картографування ця методика поки що малоефективна через недостатню 
кількість матеріалу. Тому виникає необхідність створення дедуктивним 
способом картографічної моделі регіону, яка буде служити основою для 
впорядкування багатьох даних стаціонарних досліджень. 

Другий етап включає в себе освоєння методів ГІС- картографування та 
аналізу різноманітних властивостей геосистем, оскільки підвищення ефективності 
досліджень на сучасному рівні передбачає використання автоматизованих систем 
картографування, організацію фондів цифрової інформації на основі 
обґрунтованої класифікації, формалізованого опису геосистем, правил 
генералізації і складання різноманітних виробничих карт на базі вихідної карти 
геосистем. 

Третій етап передбачає створення різноманітних моделей для 
обґрунтування рекомендацій, прийняття управлінських і планувальних рішень, 
обґрунтування пріоритетного виду землекористування та охорони природного 
середовища [2]. 

Щодо України, то нині проблема картографування земельних ресурсів в 
нашій державі стоїть надзвичайно гостро. Більшість ( понад 70 %) усіх планово-
картографічних матеріалів різного масштабу було створено 15-25 років тому і 
вони явно застаріли. Таким чином, ситуація, що склалася на сьогодні стосовно 
карт земельних ресурсів адміністративних районів, є досить складною. Питання 
невідкладного поновлення інформації про стан земельних ресурсів загалом і карт 
ґрунтів зокрема набули наразі надзвичайної гостроти. Звернемо, зокрема, увагу на 
вимогу Державного земельного кадастру складати звіт про якісну характеристику 
сільськогосподарських земель кожні 5 років. У 2000, 2005 рр. такі звіти не 
складалися, а звіт 1995 р. практично повторював звіт 1990 р. Як бачимо, реальна 
інформація про фактичний сучасний стан земель сільськогосподарського 
призначення у державі відсутня (особливо якщо взяти до уваги інтенсивність 
деградаційних процесів, які продовжують негативно впливати на стан ґрунтів). Це 
ускладнює будь-які стратегічні підходи до сільськогосподарського (і не тільки) 
виробництва . Можливим шляхом розв'язання цієї проблеми є залучення методів 
геоінформаційного картографування земельних ресурсів з використанням даних 
ДЗК і створення комплексних атласів [3]. 

Аналізуючи стан використання ГІС-технологій в Україні не можна сказати, 
що справа знаходиться на нульовому циклі. Огляд інтернет-посилань свідчить, що 
в країні нараховується принаймні два десятки фірм, які пропонують послуги 
розробки та впровадження в господарствах тих самих технологій точного 
землеробства. До пакету послуг найчастіше входять: розробка електронних 
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картографічних матеріалів, щодо хімічних та фізико-хімічних властивостей 
ґрунтів; налаштування системи моніторингу cсільськогосподарської техніки; 
формування маршрутних схем обробітку полів; картографування врожайності й 
т.ін. Тим не менш серед потенційних споживачів спостерігається значна інерція 
щодо впровадження геоінформаційних технологій, що в значній мірі зумовлена як 
недостатньою інформованістю про можливості аграрних ГІС так і високими 
затратами на їх розробку та ведення.  

Багаторічна практика земельно-кадастрових заходів, як у нашій країні так 
і за кордоном, наочно показує, що одне із центральних місць серед 
різноманітних вихідних даних, матеріалів, методів і засобів досліджень, які 
використовуються у земельному кадастрі, займає грунтово-картографічна 
інформація. 

До основних показників економічної ефективності застосування ГІС слід 
віднести: 

- економію за рахунок зниження проектних робіт; 
- економію за рахунок підвищення якості проектних рішень; 
- річний економічний ефект; 
- розрахунковий коефіцієнт загальної економічної ефективності;  
- термін окупності; 
- чисельність умовно вивільнених проектувальників; 
- підвищення продуктивності праці проектувальника; 
- відносне скорочення термінів виконання проектних робіт; 
- рівень автоматизації проектних робіт. 
Для запобігання термінологічної плутанини визначимось з терміном 

"геоінформаційна система", який іноді трактується лише як відповідне 
програмне забезпечення. ГІС - це певний комплекс, що складається з 
апаратного та програмного забезпечення, тематичного інформаційного 
наповнення, а також людей, які працюють з цим комплексом. Така 
геоінформаційна система, як правило, має територіальну прив’язку, адже вона 
створювалась для вирішення певних завдань на певній територій, і тематичну 
направленість, яка залежить від типу вирішуваних завдань. ГІС має бути 
«живою», тобто постійно оновлюватись, згідно динаміці навколишнього світу. 

Ще одним компонентом ГІС який іноді навіть не згадується є 
методологічний компонент. Таке неуважливе ставлення до нього є на нашу 
думку неприпустимим, адже саме методологія в залежності від поставленого 
завдання визначає вибір апаратного та програмного забезпечення, методи 
отримання, збереження та аналізу даних, підбір персоналу, а в результаті 
обумовлює економічний ефект та результативність всього проекту в цілому. 

Методологічний компонент ГІС має вирішувати всі питання, що пов’язані 
зі створенням як ГІС в цілому, так і кожного її компоненту. Наприклад, якщо 
мова йде про методологію проектування ГІС, то це означає, що має бути 
визначена модель розробки ГІС, сформовані вимоги щодо програмного 
забезпечення, складу команди виконавців, визначені види інформації та 
джерела її надходження і т.ін.  

Зрозуміло, що виконання кожного з цих пунктів в свою чергу вимагатиме 
певних методологічних рішень більш низького рангу. Наприклад, при виборі 
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або розробці програмного забезпечення потрібно враховувати, яка модель 
представлення даних буде переважати в системі – векторна або растрова, які 
методи аналізу будуть застосовуватись тощо.  

Фахівці вважають, що співвідношення вартості еквівалентних змін на 
різних етапах створення ГІС виглядають так: 1$ - на стадії розробки вимог; 10$ 
- на стадії проектування; 100$ - на стадії створення; 1000$ - на стадії 
впровадження. Ці цифри свідчать, що планування ГІС дозволяє суттєво 
скоротити витрати на її створення. 

Успішність функціонування ГІС багато в чому залежатиме саме від вірно 
обраного методологічного підходу, який визначається поставленими 
завданнями, специфікою досліджень, фінансово-часовими обмеженнями і т.ін.  

Основу методики проектування ГІС можна звести до таких кроків: 
1. Визначення мети та завдань, що має вирішувати ГІС. 
2. Специфікація інформаційних продуктів, які будуть створюватись. 
3. Вибір стратегії планування. 
4. Визначення основних параметрів системи. 
5. Оцінка витрат і строків розробки системи. 
6. Розробка плану впровадження системи. 

Запропонована схема є достатньо універсальною – наведені кроки мають 
бути пройдені при проектуванні ГІС будь-якої тематики та масштабу. Ця 
універсальність досягнута за рахунок високого ступеня генералізації схеми – 
більшість її пунктів мають бути суттєво деталізовані в ході подальшого 
планування з врахуванням особливостей створюваного продукту. В залежності 
від поставленого завдання, просторового охоплення, фінансових ресурсів та 
часових обмежень процес проектування кожного разу бути мати певні 
особливості. 

Тож, останній час очікується помітне зростання ролі аналітичних і 
моделюючих функцій ГІС. Таким чином, багато користувачів ГІС фактично 
стануть розробниками просторових моделей. 

Однією з причин того, що в даний час аналітичні можливості ГІС не 
знаходять широкого застосування, є те, що для багатьох дані технології ще 
вважаються, в якійсь мірі, екзотикою. Ті ж, хто став досвідченим користувачем 
геоінформаційних систем, тільки тепер завершують етап організації 
інформаційної основи ГІС, тобто побудови баз просторових даних. 

Необхідно, щоб кожна установа та організація яка зацікавлена у 
ефективному використанні новітніх технологій і людського ресурсу, мала у 
своєму штаті кваліфікованого спеціаліста або принаймі досвідченого 
користувача геоінформаційних систем. Що у найблищому часі дозволить 
органам державного самоврядування піднятися на вищий рівень управління 
державними ресурсами. 
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МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ГІС МІСТА 
 

Вступ. Інформаційне суспільство вступило в фазу мережецентричної 
взаємодії [1]. Це означає, що усі інформаційні процеси, які визначають його 
соціально-економічний розвиток, контекстно пов’язані між собою та мають 
певний функціональний вплив один на одного. Досить гостро ця проблема 
відображається при вирішенні різноманітних складних прикладних завдань 
муніципального управління, які потребують інтегрованого використання 
політематичних інформаційних ресурсів міста, що мають значну кількість 
міждисциплінарних відношень, та створені на основі використання різних 
інформаційних технологій і стандартів. А для цього необхідно провести 
системологічну структуризацію операціональних складових муніципального 
управління, яка й забезпечує впорядкованість єдиного інформаційного 
простору міста [2, 3, 5].  

У такої постановки проблеми управління категорія людських знань стає 
головною у всіх процесах управління міським господарством [2, 3].  

Основні завдання щодо створення інтелектуальної муніципальної 

геоінформаційної системи міста (ІМГІС–М) [4]. Таким чином сучасне 
управління містом потребує врахування усіх складових процесів за профілями 
діяльності муніципальних служб. Для цього треба забезпечити інтегрований 
доступ та використання усієї просторово-розподіленої інформації та даних, що 
відображають соціально-економічну діяльність цих служб та мерії у цілому. 
Крім цього, вся інформація повинна включати певні знання щодо реалізації 
положень концепції, стратегії програми та планів розбудови міста.  

Тому вкрай необхідно на етапі первинного створення ІМГІС–М забезпечити 
вирішення наступних завдань: 

• Створення інтерактивної цифрової карти міста у масштабах – 1:2000 – 
1:5000 – 1:10 000 –  

• Створення мережевих інструментів інтеграції усіх інформаційних 
ресурсів служб міста, які відображають соціально-економічні процеси; 
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• Створення програмно-інформаційних засобів мережевого доступу до 
інформаційних ресурсів за профілями діяльності служб з розмежуванням прав 
доступу до кожного з них та врахуванням усієї атрибутики, яка тільки потрібна 
та може бути виявлена в майбутньому; 

• Створення мережевих програмно-інформаційних засобів лінгвістично-
семантичного аналізу текстових документів, які регулюють діяльність 
муніципальних служб (є рішеннями Міськради, складають множину документів 
у документообігу міста тощо), які забезпечують автоматичне формування 
різноманітних тематичних шарів для ІМГІС–М; 

• Створення мережевих програмно-інформаційних засобів підтримки 
моніторингу станів діяльності служб міста для визначення їх ефективності, 
проведення процедур аналітичного аналізу та аудиту; 

• Створення мережевих програмно-інформаційних засобів підтримки 
процесів моніторингу ефективності використання об’єктів муніципального 
майна та комунальної власності за різними тематичними профілями; 

•  Створення мережевих програмно-інформаційних засобів прозорого 
багатокритеріального оцінювання вартості об’єктів муніципального майна та 
комунальної власності за різними тематичними профілями; 

• Створення мережевих програмно-інформаційних засобів моніторингу 
за станом комунальних територій, земельних наділів, включаючи аналіз 
виконання цільових умов їх використання;  

• Створення мережевих програмно-інформаційних засобів моніторингу 
за станом установ та закладів освіти, створення інтерактивних площадок 
підтримки взаємодії з педагогічними колективами, батьками та 
адміністративними структурами; 

• Створення мережевих програмно-інформаційних засобів моніторингу 
за станом установ та закладів системи охорони здоров’я. Створення площадок 
надання телемедичних послуг; 

• Створення мережевих програмно-інформаційних засобів підтримки 
прийняття узгоджених колективних рішень на адміністративному, 
колегіальному та інших рівнях управління містом. 

Вирішення вказаних завдань забезпечить створення функціонального ядра 
муніципального ситуаційного центру щодо повномасштабного вирішення задач 
моніторингу, адміністрування та управління процесами життєдіяльності міста. 
Це надає можливості у забезпеченні використання великих неструктурованих 
масивів мережевої інформації в усіх процесах управління господарством міста 
за рахунок: 

- інтегрованої інтероперабельної [2, 4] обробки великих масивів 
просторових даних, що відображають процеси життєдіяльності міста; 

- аналітичної обробки просторово-розподіленої інформації [2, 4] для 
підтримки прийняття узгоджених управлінських рішень муніципального рівня 
щодо реалізації Стратегії розвитку міста; 

- прозорого електронного реєстру комунальної власності та міського 
земельного кадастру; 
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- підтримки інтероперабельних протоколів взаємодії не тільки між 
інформаційними системами а й документами муніципальних служб. 

Виходячи з вищеназваних завдань можна визначити муніципальну 
аналітичну геоінформаційну систему міста (ІМГІС–М) (рис.1.), як знаннєво-
орієнтовану ІТ–платформу, яка забезпечує повномасштабно автоматизований 
збір, обробку, зберігання, аналіз, відображення і розповсюдження просторово-
координованої інформації, та інструменти якої забезпечують формування і 
використання усіх складових єдиного впорядкованого інформаційного 
простору міста на основі інтегрованого управління діяльністю усіх 
муніципальних управлінь, служб та підприємств.  

Системні інструменти ІМГІС—М. Як можна побачити з рис.1, ІМГІС–М 
забезпечує інтероперабельність протоколів взаємодії між різними мережевими 
системами, які відображають процеси життєдіяльності міста. Досягнення такої 
функціональності можливо на умовах використання сучасних ІТ-рішень, які 
спроможні не тільки обробляти дані інформаційного простору міста, а й 
управляти усіма муніципальними корпоративними інформаційними ресурсами, 
як розподіленими інтерактивними мережецентричними системами знань. Для 
цього в середовища МАГІС-М реалізуються знаннєво-орієнтовані 
мережецентричні інструменти які забезпечують гармонізацію інтересів 
суспільства, бізнесу та міської влади, як представника держави.  

 

 
Рис.1 Узагальнена структура функціонування ІМГІС-М. 

 
Організація мережецентричної взаємодії, як відображення механізмів 

муніципального управління, вирішується на основі формування термінополів, 
які визначають контексти усіх інформаційних процесів життедіяльності міста 
та таксономізації [2, 5], усіх інформаційних ресурсів, які описують усі процеси 
управління (рис.2). За рахунок цього забезпечується когнітивний аналіз та 
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системологічна структуризація операціональних складових муніципального 
управління і встановлення функціональних зв’язків між усіма системними 
компонентами єдиного інформаційного простору міста. 

Рис.2. Узагальнена процедура підтримки процесів формування ієрархій 
контекстів між мережевими інформаційними ресурсами та системами єдиного 

впорядкованого інформаційного простору 
 
Таксономія – це формальна специфікація розподіленої концептуалізації 

контенту та прикладних задач, які визначають змістовні складові єдиного 
впорядкованого інформаційного простору міста. Таксономії є новими 
інтелектуальними засобами для опису та пошуку ресурсів в мережевому 
середовищі та корпоративних базах знань, новими методами подання, обробки 
та видобування знань. Вони володіють власними засобами обробки, 
відповідними завданням семантичної обробки інформації.  

При цьому під концептуалізацією, крім збору понять, що визначають 
відповідні термінополя єдиного впорядкованого інформаційного простору міста 
та його контент, розуміється системологізація всієї інформації, що стосується 
цих понять – властивості, відношення, обмеження і твердження про поняття, 
які необхідні для опису і рішення задач управління знаннями в 
мережецентричному середовищі. Основу таксономії, як певної множини 
об’єктів, які створюють певну групу на основі ієрархічних відношень, складає 
поняття об’єктно-орієнтованого класу. За рахунок множинності відношень, 
таксономія єдиного впорядкованого інформаційного простору міста має 
властивості трансдисциплінарності [2], які повномасштабно забезпечують 
наступні функціональні рішення: інтеграція всіх контекстів усіх типів 
мережевих інформаційних ресурсів; категоризація; упорядкування; повнота і 
релевантність пошуку; публікація і розповсюдження; управління бізнес-
процесами; колективна робота; персоналізація робочого простору; зворотній 
зв'язок і розвиток. Фактично впорядкованість та єдність між компонентами 
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інформаційного простору міста визначається на основі трансдисцирлінарних 
властивостей таксономій його складових.  

Висновки. Створення та впровадження ІМГІС–М в систему муніципального 
управління дозволяє отримати наступні рішення: 

- Управління всіма інформаційними процесами муніципального рівня в 
місті.  

- Структуризація інформації, яка накопичується та використовується в 
інформаційних мережах усіх муніципальних служб міста у вигляді 
інтероперабельних інтерактивних баз знань. 

- Формування протоколів та інтерфейсів взаємодії між мережевими 
інформаційними документами, корпоративними системами знань та 
користувачами різних тематичних профілів муніципальних служб міста.  

- Підвищення дохідної частини місцевого бюджету на 15-20% за рахунок 
прозорого моніторингу всіх муніципальних фінансових процесів. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ВПЛИВУ СМІТТЄЗВАЛИЩ  
ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ  

НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

Забруднення навколишнього середовища твердими побутовими 
відходами є серйозною проблемою в муніципальних утвореннях. Зростаючі 
обсяги відходів, зокрема побутових, наявність численних стихійних звалищ, а 
також місць захоронення, що не обладнані належним чином, постійно 
загрожують навколишньому середовищу, мають негативний вплив на стан 
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здоров’я населення, а також знижують привабливість території. Проблема 
збору та вивезення побутових відходів гостро стоїть на порядку денному в усіх 
містах України, адже, якщо її залишати без достатньої уваги, то найближчим 
часом вона може призвести до жахливих наслідків. 

На сьогоднішній день екологічний стан міста Харкова характеризується як 
стабільно напружений, хоча спад виробництва і виконання ряду першочергових 
заходів організаційного та технічного характеру частково стримують наростання 
негативних процесів деградації навколишнього природного середовища. Однак, 
відсутній комплексний підхід і критерії оцінки у вирішенні проблем забруднення 
атмосферного повітря. Підприємства самостійно розробляють заходи щодо 
зниження обсягів викидів забруднюючих речовин, виходячи з власних фінансових 
можливостей, причому, зазначені заходи не завжди ефективні. Вирішенням даної 
проблеми є вдосконалення системи управління в галузі охорони атмосферного 
повітря, а саме розробка цільових показників його стану по районах Харківської 
області та в місті Харкові, що дозволить визначити внесок кожного підприємства 
у забруднення навколишнього середовища, і розробити заходи для кожного 
підприємства-забруднювача. Для визначення цільових показників необхідна 
наявність розвиненої мережі моніторингових спостережень. Існуюча мережа з 10 
постів у місті Харкові недостатня для визначення рівня забруднення 
атмосферного повітря Харківської області та вимагає розвитку за рахунок 
встановлення нових постів. 

Одним із найважливіших факторів забруднення навколишнього 
середовища міста Харкова є накопичення твердих побутових відходів. 
Проблемою залишається видалення відходів із території сектора індивідуальної 
забудови, адже на сьогоднішній день лише 70% приватних домоволодінь 
уклали договори на вивезення твердих побутових відходів. Наслідком такої 
ситуації є накопичення стихійних звалищ твердих побутових відходів на 
територіях, прилеглих до приватного сектору. Залишається не вирішеним 
питання утилізації та вивезення промислових відходів. Шляхи знешкодження 
твердих побутових відходів потребують суттєвих покращень та мають 
відповідати сучасним екологічним вимогам з урахуванням фактичного 
економічного і соціального потенціалу міста. 

Для аналізу та оцінки фактичного стану впливу сміттєзвалищ і полігонів 
твердих побутових відходів на навколишнє середовище міста Харкова та 
Харківської області запропоновано використання сучасних геоінформаційних 
технологій. Геоінформаційні системи володіють потужним інструментом 
побудови просторових моделей, а також інструментом просторового та 
непросторового аналізу даних, за допомогою яких виявляються закономірності, 
властиві об’єкту моніторингу, на підставі виявлених закономірностей 
визначаються показники, що характеризують динаміку змін процесу або явища 
в часі та просторі. Геоінформаційні технології надають можливість провести 
моніторинг за станом сміттєзвалищ міста Харкова та Харківської області, 
визначити ступені раціонального використання виявленої території, визначити 
вплив сміттєзвалищ на навколишнє середовище і за результатами моніторингу 
внести пропозиції щодо змін існуючої системи зберігання і переробки твердих 
побутових відходів. 
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За даними 2015 року в місті Харкові та Харківській області налічується 
79 звалищ твердих побутових відходів значних розмірів, що займають площу 
більше двох гектарів, причому лише 18 з них отримали офіційний дозвіл на 
своє територіальне розміщення. 

Використовуючи сучасні геоінформаційні технології, виявлено 8 
несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів у місті Харкові, 
найбільші несанкціоновані звалища показано на рисунку 1. 

   

   
Рис. 1. Найбільші несанкціоновані звалища твердих побутових відходів у місті 

Харкові 
Слід зазначити, що всі несанкціоновані звалища твердих побутових 

відходів знаходяться у зелених зонах та є епіцентром загрози екологічної 
ситуації міста Харкова. 

На рисунку 2 подано найбільші звалища Харківської області, які можуть 
стати причиною справжньої екологічної катастрофи, так як вони вже давно 
вичерпали свої максимально можливі об’єми і на даний момент мають 
застарілу систему сміттєзберігання. 

   
Рис. 2. Найбільші несанкціоновані звалища твердих побутових відходів 

Харківської області 
 
Використавши інструмент «Multiple Ring», програмного засобу ArcGis, 

побудовано буфери впливу звалищ твердих побутових відходів у межах міста 
Харкова (рис. 3). 
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Рис. 3. Буфери впливу звалищ у межах міста Харкова 

 

У результаті отримано загальний вигляд стану впливу найбільших 
несанкціонованих звалищ у межах міста Харкова на навколишнє природнє 
середовище. Для більш детального аналізу необхідно розвивати моніторинг 
сміттєзвалищ та вирішувати наявні проблеми на основі отриманих результатів 
дослідження. 

Вплив полігону твердих побутових відходів на атмосферу прилеглих 
районів виражається у формуванні та вітровому перенесенні величезної 
кількості метану – близько 28 тисяч тонн на рік, що виділяється з відходів, та 
цілого ряду інших досить токсичних газів. 

Зони впливу полігонів твердих побутових відходів на навколишнє 
природнє середовище у Харківській області значно більші. Використавши 
інструмент «Multiple Ring», програмного засобу ArcGis, побудовано буфери 
впливу певного полігону твердих побутових відходів на навколишню 
територію (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Буфери впливу полігону твердих побутових відходів  

у Харківській області 
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Побудова рози вітрів в ArcMap є основою для побудови зон розсіювання. 
Враховуючи напрямки та відсоткову вагу вітру за рік у кожному напрямку, 
побудовано зони розповсюдження перенесених мас речовин з полігону твердих 
побутових відходів, зважаючи на деякі допущення та обмеження. Для побудови 
зон розповсюдження використовується модуль ArcGIS «Network Analyst», який 
дозволяє побудувати набір мережевих даних і провести аналіз такого набору 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Результати роботи модуля «Network Analyst» 

 
Побудувавши зони розповсюдження на основі рози вітрів для декількох 

точок полігону твердих побутових відходів, отримано зону розповсюдження з 
максимальною концентрацією газів та пилу на відстані 1 км (рис. 6). 
Збільшивши радіус зони розповсюдження, отримано ще два буфери 5 км і 10 
км, з меншою концентрацією цих речовин (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 6. Зони розповсюдження газів та пилу з полігону твердих побутових 
відходів на відстані 1 км 

 
У результаті отримано математичні моделі зон розповсюдження газів та 

пилу з полігону твердих побутових відходів на основі показників впливу вітрів 
за 2015 рік у залежності від концентрації газів та пилу у повітрі. 
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Рис. 7. Зони розповсюдження газів та пилу з полігону твердих побутових 

відходів на відстані 5 км і 10 км 
 
Використовуючи інструменти ArcGis для моніторингу екологічної 

ситуації сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів, можливо якісно 
робити висновки про шкоду навколишньому середовищу та здоров’ю людей. 

Таким чином, проведено аналіз території міста Харкова та Харківської 
області на наявність і кількість основних сміттєзвалищ і полігонів твердих 
побутових відходів, визначені зони впливу сміттєзвалищ і полігонів твердих 
побутових відходів, побудовані моделі впливу сміттєзвалищ і полігонів твердих 
побутових відходів за допомогою програмного продукту компанії ESRI 
сімейства ArcGIS. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ГЕОСИСТЕМ 
 

Актуальність теми. Управління екологічною безпекою – це 
цілеспрямоване проведення заходів щодо зниження індивідуальних, 
групових, популяційних ризиків на основі їхнього аналізу, вибору 
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пріоритетів та економічного обґрунтування заходів при максимально 
широкому порівнянні їхніх варіантів. При цьому заходи можуть бути різного 
характеру – технологічного, організаційного,економічного, 
пропагандистського, рекламного і т. ін. 

Система управління екологічною безпекою геосистем забезпечується 
шляхом створення раціональних «конструкцій», які передбачають: 

– відповідну організацію території; 
– вибір форм і видів господарювання з урахуванням особливостей 

протікання в геосистемах небезпечних процесів і явищ (екологічних ризиків); 
– проведення заходів щодо попередження виникнення екологічних 

загроз. 
Аналіз останніх наукових досліджень. Наукометричний огляд 

підтверджує, що сучасна практика управління екологічної безпеки геосистем 
не достатньо використовує інформаційні технології для прийняття 
управлінських рішень.  

 В останній час поглиблюються та деталізуються знання з різних 
наукових напрямків: техніко-економічного (О.М.Трофимчук, Є.О.Яковлєв,), 
природничого (Г.І.Рудько, В.І.Лялько, А.Б.Качинський, О.М.Адаменко, 
В.В.Радчук, В.Б.Мокін. ). 

Мета дослідження. Розробити схему-алгоритм управління 
екологічною безпекою території регіону. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз ризиків на регіональному рівні 
пов'язаний з аналізом загроз, які відповідно визначають рівень безпеки 
регіонів. Теоретичною основою оцінювання рівнів безпеки регіонів може 
бути теорія надійності, відповідно до якої надзвичайні ситуації слід 
розглядати як «відмови» елементів систем, що призводять до порушення 
їхньої стійкості [1]. 

 Система управління екологічною безпекою природних і антропогенно 
модифікованих геосистем складається із таких блоків: 

– екологічний аудит, який включає ідентифікацію геосистем і 
оцінювання їх стану, характеристику існуючих екологічних ризиків, 
прогнозування їх виникнення і розвитку; 

– екологічне проектування, спрямоване на розроблення проектів 
структурно- функціональної організації геосистем, в яких обгрунтовані 
управлінські рішення (заходи і ресурси) для досягнення визначених цілей і 
завдань; 

– екологічний моніторинг, завданням якого є контроль за реакцією 
геосистем на реалізовані проекти (управлінські рішення) [2]. 

Загалом управління екологічною безпекою – це складний, 
багатоетапний процес, що потребує належного технічного оснащення і 
відповідно теоретичного обґрунтування. Розглянемо більш докладно 
алгоритм цього процесу, представлений на рис. 1. 

Визначення небезпеки. Визначення небезпеки полягає в ідентифікації та 
попередньому оцінювані ступеня небезпеки елементів забруднення, 
характерних для певної території. До них можна зараховувати такі: радіація 
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певного виду, хімічна речовина, тверді частки (наприклад, цемент, азбест) і т. 
ін. 

На цьому ж етапі необхідно з'ясувати джерело або сутність біологічної 
активності елементів забруднення, канали його проникнення в організм, 
дозо-ефектні залежності, гранично допустимі концентрації, потужності та 
експозиції. У багатьох випадках, коли отриманих даних недостатньо, 
процедури, які здійснюються на цьому етапі, вирішення таких медичних 
питань: як захворювання, синдроми або порушення фізіологічних функцій 
(канцерогенез, вапнування легень, хронічні бронхіти і т. ін.). 

Інвентаризація об’єктів та джерел небезпеки Цими джерелами 
можуть бути промислові підприємства, енергетичні установки, транспортні 
засоби, побутові викиди тощо. 

На цьому етапі визначаються не тільки джерела забруднення, а й 
канали їхнього надходження в навколишнє середовище, причому окремо в 
атмосферу, ґрунт, водойми, харчові продукти або безпосередньо в організм. 
Це необхідно насамперед для організації подальшого ефективного 
моніторингу, без якого управління екологічною безпекою є практично 
неможливим. 

Моделювання екологічної ситуації. Процеси розсіювання та 
розповсюдження елементів забруднення можуть відбуватися через 
проникнення хімічних елементів, під впливом вітру, з водопотоку, шляхом 
виникнення радіоактивності. Забруднення можуть перевозитися зі сміттям, 
переноситися на підошвах взуття тощо. У разі бактеріальних інфекцій самі 
люди стають переносниками та суб'єктами його поширення в популяції, на 
окремих територіях і за їхніми межами. 

Необхідність моделювання на основі різних методів – за допомогою 
фізичних вимірювань, анкетування, побудови складних математичних 
моделей – полягає в тому, що тільки таким шляхом можуть бути 
обґрунтовані обрані рецепторні точки для моніторингу. Саме на основі 
свідчень у рецепторних точках надалі здійснюватиметься управління 
відповідними процесами. 

Вибір моніторингових точок спостережень.  
Цей вибір є складним процесом, що викликає іноді серйозні дискусії. 

Проблема полягає в тому, що точки максимальних концентрацій або 
експозицій часто не є стаціонарними, переміщаючись залежно від погоди, 
пори року і навіть часу доби. Крім того, екстремальні точки іноді 
спостерігаються в місцях, де практично не з'являються люди або де їхня 
присутність мінімальна. Загальна кількість моніторингових точок залежить 
переважно від площі досліджуваної території, концентрацій та експозицій 
елементів забруднення на різних територіях, а також економічних 
можливостей контролюючої організації. У тих випадках, коли концентрації 
або потужності надходження елементів в різних точках на досліджуваній 
території значно корелюють – саме на основі моніторингу в цих точках і буде 
насправді здійснюватися управління екологічною безпекою [3]. 
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Дуже часто на вибір рецепторних точок впливає попередньо 
проведений аналіз щільності населення на досліджуваній території. Тому 
його слід розглянути докладніше. 

 
Рис. 1. Схема-алгоритм управління екологічною безпекою 

 
Дані щодо щільності населення виражаються у вигляді чисельності 

населення за окремими територіально-адміністративними одиницями.  
Оцінка здоров’я людини. Для оцінювання захворюваності та смертності 

від індивідуальної і сумарної дії елементів забруднення, що становлять 
небезпеку для здорової людини, як правило, рецепторні точки 
диференціюються за критеріями канцерогенності та неканцерогенними 
діючими чинниками ризику. Цей етап потребує знань і відомостей, отриманих 
на попередніх етапах, а за необхідності – додаткових досліджень. 

При визначенні популяційного ризику і прогнозуванні демографічної 
ситуації в районі дослідження передбачаються незмінними чисельність населення 
по території, розподіл середньої тривалості очікуваного життя, не враховується 
міграція населення, можливі зміни потужності підприємств, що створюють 
небезпечні агенти, можливі зміни технології виробництва кінцевого продукту, у 
зв'язку з чим один небезпечний елемент може змінитися іншим, і т. ін. 

Оцінка екологічних чинників. При постановці завдання оцінювання 
ризиків, створюваних стаціонарними джерелами, цей процес може плануватися 
як для підприємств, розташованих тільки на контрольованій території, так і з 
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урахуванням суб’єктів господарювання на суміжних територіях. Останній 
варіант більш ефективний, оскільки відомо, що поширення шкідливих агентів 
не стримується жодними адміністративними та екологічними чинниками. 

Йдеться про декілька десятків або навіть сотень підприємств, що 
забруднюють довкілля, які зумовлюють вияв небезпеки одного і того самого 
характеру. Відповідно мета цього етапу, який може здійснюватися 
паралельно з одним або декількома попередніми етапами, – відібрати ті 
підприємства, які свідомо здійснюють або можуть забезпечувати основний 
внесок у створюванні ризиків для здоров'я. 

Сумарне вираження результатів оцінки. Для подальшого ефективного 
управління необхідно представляти результати досліджень у вигляді 
сумарних карт забруднення території та матриці канцерогенного впливу. 

Оцінка невизначених ризиків. Вираховується похибка в оцінці ризиків, 
що характеризуються такими показниками як коефіцієнт варіації, 
середньоквадратичне відхилення, довірчий інтервал. 

Управління екологічною безпекою. Управління геосистемами з метою 
забезпечення їх екологічної безпеки, розглядаємо як діяльність з організації 
раціональних взаємодій між господарством, технікою, людською діяльністю і 
геосистемами. За випереджувального управління прогнозується стан 
геосистем за різних навантажень, визначаються норми дії, а також допустимі 
наслідки. За оперативного управління контролюється відповідність реального 
стану геосистеми нормативним характеристикам, а також підтримання 
заданого режиму за допомогою різних технологічних процесів. 

ДЗЗ/ГІС-технології управління екологічною безпекою. Для цього 
визначаються кількісні альтернативні та інші засоби для досягнення 
визначеної мети. 

Кінцевим показником, за яким буде проводитись класифікація територій, 
обрано відносний інтегральний індекс антропогенного навантаження на одиницю 
досліджуваної території. Антропогенне навантаження слід розуміти як будь-який 
негативний вплив людської діяльності на життєдіяльність екосистеми, який 
можна виміряти кількісно. Це інтегральні індекси забруднення атмосферного 
повітря, водних об’єктів і земельних ресурсів. 

Більшу об’єктивність забезпечує комплексне поєднання польових 
методів спостереження, методів математичного моделювання і методів 
дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) в поєднанні з активним 
використанням технологій геоінформаційних систем (ГІС) . Особливу увагу 
варто приділити саме впровадження ДЗЗ/ГІС-технологій, оскільки 
методичний комплекс дешифрування космічних знімків є універсальним, а 
також використання зазначених можливостей дає змогу автоматизувати 
процес оцінювання та прогнозування поточної екологічної ситуації в межах 
спеціалізованої регіональної геоінформаційної системи. 

Для вирішення проблем, пов’язаних з показниками екологічної 
стійкості територій, необхідне застосування системного підходу, при якому 
враховується наявність багатьох чинників антропогенного походження, що 
впливають на екологічну ситуацію в регіоні. Значну частину екологічних 
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проблем регіонів становлять саме ті, що пов’язані з неефективним 
механізмом прийняття рішень, недостатньою інформативністю екологічних 
показників, дискретністю підрозділів системи моніторингу довкілля тощо. 

Висновки. Для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень у 
природоохоронній сфері доцільно провести класифікацію територій за 
інтенсивністю і характером антропогенного навантаження, використовуючи 
описані вище моделі та методи, тобто враховуючи певні показники без надання 
будь-якому з них суттєвих переваг щодо значимості перед іншими, але 
враховуючи рівень інформативності цих показників. Це пов’язано з 
комплексністю визначеного завдання, дуже високим рівнем відкритості будь-якої 
екосистеми та надзвичайною складністю кореляційних зв’язків між її 
компонентами. 
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Цуп Юрій Володимирович, 
Старший інженер з комп’ютерних систем 
(ГІС) ТОВ «ЕСОММ СО» 

 
DRONE2MAP ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ З БПЛА 

 
Використання зйомки з безпілотних літальних апаратів має деякі 

переваги перед іншими методами ДЗЗ. Порівняно з космічними методами - це 
краща розподільна здатність зйомки, відсутність впливу атмосфери. Порівняно 
з традиційною аерофотозйомкою з літака - це дешевизна польотів та швидкість 
і легкість їх організації. 

Останнім часом ми можемо спостерігати зниження вартості БПЛА, 
спрощення їх застосування. І хоча в використанні дронів достатньо недоліків та 
обмежень, даний спосіб ДЗЗ набув значного поширення в різних сферах 
діяльності людини. 

Але після самої зйомки постає питання обробки даних, отриманих з 
дронів. До програмного забезпечення для обробки таких знімків висуваються 
певні вимоги: невисока ціна, простота використання, можливість інтеграції з 
геоінформаційними системами. 
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Компанія ESRI намагалася врахувати максимальну кількість таких вимог. 
Результатом став програмний продукт Drone2Map for ArcGIS. За основу було 
взято неодноразово перевірені алгоритми всесвітньо відомої компанії Pix4D.  

Основною вимогою Drone2Map до результатів зйомки є лише наявність 
координат центру знімка. Це дає змогу використовувати дрони різних 
виробників і різної вартості. Можливість обробки знімків, зроблених під кутом, 
спрощує саме проведення зйомки. До того ж це дає змогу отримувати декілька 
продуктів з одного зальоту апарата. Простота інтерфейсу та мінімум 
налаштувань дозволяє використовувати Drone2Map навіть неспеціалістам ГІС. 
Починати обробку можна одразу після отримання даних в полі, щоб швидко 
оцінити якість зйомки, зекономивши час та кошти на повторні виїзди. 

Використання Drone2Map for ArcGIS дає змогу отримати ряд продуктів: 
ортомозаїка, інспекторські карти, цифрові моделі поверхні, текстуровані 3D-
моделі об'єктів та карти вегетаційного індексу NDVI (у випадку обробки 
мультиспектральних знімків). Для отримання цих результатів достатньо одного 
зальоту апарату. 

Важливою перевагою Drone2Map є його інтеграція з платформою ArcGIS. 
Це дозволяє проводити подальшу обробку та аналіз отриманих продуктів. 
Досить суттєвою є також можливість ділитися результатами обробки даних з 
БПЛА через хмарні сервіси – ArcGIS Online чи Portal for ArcGIS. 

Безпілотним літальним апаратом та зйомкою з нього в наш час нікого не 
здивуєш, тому оперативна, результативна обробка даних за допомогою 
програмного додатку Drone2Map for ArcGIS та можливість легкого 
використання хмарних сервісів дають змогу отримати важливі конкурентні 
переваги на ринку ДЗЗ. 
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Шаршаткін Данило Юрійович, 
аспірант кафедри управління проектами  
ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Загальна ситуація в туристичній сфері за останні два роки докорінно 
змінилася, що пов'язано зі зміною геополітичної ситуація навколо України та 
регіонів Чорного та Азовського морів. Анексія Криму та війна на сході країни 
вплинули на перерозподіл туристичних потоків у інші регіони нашої держави.  
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Не виключенням стали місто Одеса та Одеська область в цілому. Слід 
відзначити що Одеський регіон має потужний туристичний потенціал та 
серйозні перспективи розвитку. 

В рамках реалізації "Стратегії економічного та соціального розвитку 
міста Одеси до 2022 року" [1] та "Програми розвитку туризму у місті Одеса на 
2016-2020 роки"[2] було визначено основні цілі та поставлені конкретні 
завдання для створення конкурентоспроможного туристичного ринку, який має 
задовольнити потреби українських та іноземних громадян в якісних 
туристичних послугах міста Одеси та Одеської області. 

На жаль, у вищезгаданих документах не були визначені питання 
впровадження та розвитку геоінформаційних технологій. Тому, просування 
внутрішнього туристичного продукту із застосуванням саме геоінформаційних 
методів та інструментів має стати завданням регіонального рівня. 

Метою даної роботи є виявлення можливостей геоінформаційних 
ресурсів для просування регіонального туристичного продукту міста Одеси та 
Одеської області. 

Слід відзначити що розвиток інформатизації у туризмі на регіональному 
рівні вимагає створення регіональних інформаційних ресурсів, в тому числі 
туристичних сайтів (порталів), що спрямовані на просування регіонального 
туристичного продукту.  

На даний час інформаційні мультимедійні ресурси Одеської області 
представлено кількома туристичними сайтами і геопорталами, які не в повній 
мірі реалізують функції сучасних геоінформаційних технологій. 

Тому наш регіон потребує створення зручної, привабливою, ефективної 
та доступної геоінформаційної системи управління ресурсами розвитку туризму 
регіону, що представляє ресурсний потенціал і конкурентні переваги міста 
Одеси та Одеської області. Регіональний туристичний геопортал сприятиме 
розвитку регіонального туризму та буде покращувати туристський імідж 
регіону, сприятиме реалізації регіональних і муніципальних цільових програм з 
розвитку туризму. 

Українські електронні туристичні ресурси у яких представлені місто 
Одеса та Одеська область та які функціонують на даний час представлені 
сайтами і порталами, відображеними у таблиці 1. 

 
Таблица 1.  

Українські електронні туристичні ресурси Одеського регіону 

Назва ресурсу Електрона адреса 
Просування туристичного 

продукту 

«УкрТиризм» http://www.ukrtourism.com/ 
Картографічна інформація 
розвинута на низькому рівні. 

«Doroga.UA – 
сайт для 

автотуристів» 
http://www.doroga.ua 

Просування окремих об'єктів 
і видів туризму реализовано 
доволі слабо. 
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Продовження табл. 1 
«Каталог 

відпочинку та 
туризму 
України» 

http://restplace.com.ua/ 
Картографічна інформація 
об’єктів відсутня. 

«Туристична 
Одеса» 

http://www.odessatourism.org/ 
Просування окремих об'єктів і 
видів туризму. 

 «Та Одеса» http://www.ta-odessa.com/ 
Можливості просування майже 
не використовується.  

  
Відсутня картографічна 
інформація об’єктів. 

 

З метою об'єднання потенціалу вже функціонуючих інформаційних 
ресурсів туризму в Одесі та Одеській області має бути прийнята до реалізації 
концепція туристичного регіонального геопорталу - створення зручної, 
привабливою, ефективної та доступної геоінформаційної системи управління 
туристичним потенціалом Одеського регіону. 

За допомогою регіонального туристичного геопорталу мають 
вирішуватися наступні завдання:  

- виділення територіальних об'єктів з використанням адміністративної 
карти регіону; 

 - виявлення, класифікація і паспортизація туристичних ресурсів регіону;  
- формування системи обробки, систематизації та уніфікації отриманої 

інформації з метою розміщення її на інформаційному порталі;  
- розміщення об'єктів на електронній карті;  
- створення ефективної системи адміністрування і «зворотного зв'язку» на 

інформаційному порталі;  
- просування регіонального туристичного продукту. 
Слід виділити основних користувачів регіонального туристичного 

геопорталу, це:  
- підприємства індустрії туризму;  
- туристи;  
- туристичні об'єднання і громадські організації;  
- державні органи з управління туризмом в регіоні;  
- науково-дослідні та освітні установи. 
Регіональний туристичний геопортал дозволить зменшити ступінь 

невизначеності в системі даних про ресурси розвитку туризму Одеси та 
Одеської області, більш ефективно просувати регіональний туристичний 
продукт, формувати позитивний туристичний імідж регіону, інформувати 
користувачів про проведення у регіоні заходів що варті уваги. 

За допомогою геопорталу можливо сформувати інформаційну систему, 
що об'єднає регіональний туристський портал і споріднені інформаційні 
ресурси (сайти туристичних підприємств, сайти громадських організацій в 
області індивідуального і групового туризму та інше). 
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Незважаючи на переваги створення і використання туристичних 
геоінформаційних систем (ГІС), існують проблеми їх розробки, впровадження 
та супроводу. Це інформаційні проблеми, організаційно-технічні та фінансові. 
Збір відомостей про земельні ресурси розвитку туризму є досить складним і 
трудомістким процесом, що вимагає значних фінансових інвестицій. 

Розробка структури ГІС, її наповнення і виведення у відкритий доступ - 
етапи, здійснення яких може тривати роками. Після впровадження варто 
ініціювати процес супроводу ГІС - актуалізація даних, розміщення інформації, 
запровадження технічної підтримки. Бази даних туристичної ГІС Одеси та 
Одеської області повинні формуватися за видами туристських ресурсів, 
наявність яких відображається на інтерактивній карті Одеського регіону. У 
геопорталі мають розміщуватися карти рекреаційного та лікувального туризму, 
спортивного туризму, пізнавального, мисливського та рибальського туризму, 
інші тематичні карти. 

Створення ГІС управління ресурсами розвитку туризму регіону є 
інноваційним підходом, що дозволить вирішувати великий спектр завдань з 
підготовки та прийняття рішень з управління туризмом, в тому числі і з оцінки 
ефективності використання ресурсної складової розвитку туризму. Можливості 
використання регіональної геоінформаційної системи управління туризмом 
дуже різноманітні. 

Результати оцінки ресурсів розвитку туризму і наукове обґрунтування 
довгострокових цільових програм розвитку туризму дозволять уникнути 
помилок і підвищити ефективність реалізації заходів програм з розвитку 
туризму, інвестиційних проектів розвитку туристичної інфраструктури в 
Одеській області. За рахунок цього будуть значно поліпшені економічні 
показники розвитку не тільки туристичної галузі, а й регіональної економіки в 
цілому. Розвиток туризму дозволить забезпечити значне зростання економіки 
Одеського регіону. 

 

Список використаних джерел 
1. Офіційний сайт міста Одеса [Електроний ресурс] - Режим доступу: 
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Шаульський Дмитро Васильович, 
аспірант кафедри ГІС, оцінки землі 
та нерухомого майна  
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ЯК ІНСТРУМЕНТУ ОБЛІКУ ОБ’ЄКТІВ ПІДЗЕМНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ 

 
Освоєння підземного простору є одним із важливих напрямів сучасного 

містобудування. Це перш за все пов’язано з браком територій для нового 
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будівництва, перенасиченням центральних частин міст підземними 
комунікаціями та потребою в організації місць розташування автотранспорту. У 
зв’язку з цим виникає проблема раціонального та ефективного використання 
підземного простору, яка ускладнюється через брак актуалізованих 
картографічних даних про розміщення об’єктів підземної інфраструктури та 
інформації про їх характеристики.  

Застаріла просторова інформація або її повна відсутність призводять до 
зниження ефективності роботи органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, що в свою чергу знижує якість інформаційних послуг та 
ставить під загрозу оперативність прийняття відповідальних управлінських 
рішень. Комплексна система обліку об’єктів підземної інфраструктури дала б 
змогу вирішити цю проблему. 

Така система повинна містити єдину актуальну базу геоданих об’єктів 
підземної інфраструктури на території міста. Обов’язковими елементами бази 
геоданих мають бути: просторові, містобудівні, вартісні та правові 
характеристики підземних об’єктів. Система має інтегрувати в собі бази даних 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин; організацій технічної інвентаризації об’єктів нерухомого 
майна; Державної архітектурно-будівельної інспекції; комунальних служб 
міста; метрополітену та ін. При цьому головною умовою функціонування 
системи має стати перманентна міжвідомча інформаційна взаємодія.  

Вирішення проблеми раціонального та ефективного використання 
підземного простору потребує сучасних засобів обліку об’єктів підземної 
інфраструктури. На сьогодні чи не найперспективнішим напрямом досліджень 
у сфері управління міськими територіями є моделювання взаємозв’язків 
об’єктів у тривимірному вигляді. Технологія тривимірних ГІС дозволяє 
створювати модель міської території поєднуючи дані з різних джерел: системи 
автоматизованого проектування (САПР), геоінформаційні системи, системи 
інформаційного моделювання будівель (BIM), растрові дані. При цьому 
можлива інтеграція даних з різних міністерств, відомств та організацій.  

Важливою умовою ефективного та раціонального використання 
підземного простору є органічна взаємодія об’єктів підземної інфраструктури з 
наземним плануванням і забудовою. Актуальним стає врахування 
взаємозв’язків підземних споруд у просторі. Тривимірні ГІС дозволяють 
прискорити та підвищити ефективність процедури прийняття рішень: 
оцінювати взаємне розміщення об’єктів; точно визначати їх просторові 
координати; вимірювати глибину залягання підземних комунікацій; 
представляти результати аналізу в зручному вигляді, в тому числі 
використовуючи 3D-друк. Тривимірне моделювання об’єктів підземної 
інфраструктури та комплексна система їх обліку здатні змінити технологію і 
практику управління містом. 

Для створення тривимірної моделі міської території з формуванням бази 
геоданих пропонується застосувати програмний продукт ArcGIS 10.3, який має 
широкий комплекс можливостей з обробки, представлення й аналізу 
просторової та атрибутивної інформації. Для створення 3D сцени зручно 
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використовувати модуль 3D Analyst. Для забезпечення доступу до створеної 
тривимірної ГІС можливо організувати віддалений вебсервіс. За допомогою 
безкоштовного додатку надається змога відображення та просторового аналізу 
моделі, представленої в 3D ГІС-сервісі через мережу Інтернет. 

Застосування геоінформаційних технологій з функціями тривимірного 
моделювання дозволить: 

- вести облік об’єктів підземної інфраструктури, розташованих один під 
одним на різній глибині залягання; 

- враховувати не лише горизонтальне прокладення траси підземних 
лінійних споруд, а й всю її довжину з врахуванням поздовжніх ухилів та 
вертикальних підйомів; 

- зводити до мінімуму складнощі, пов’язані з новим будівництвом у зонах 
прокладення існуючих комунікацій; 

- реалізувати комбінований підхід оцінки стану та використання 
підземної нерухомості. 

Таким чином, застосування геоінформаційних систем для обліку об’єктів 
підземної інфраструктури може забезпечити підвищення ефективності 
державного управління і комплексного містобудівного планування, що 
дозволить більш раціонально використовувати підземну нерухомість та 
збільшити надходження коштів до міського бюджету за рахунок реалізації 
інвестиційних проектів з освоєння підземного простору.  

 
Шевчук Леся Вікторівна,  
бакалавр, студент кафедри  
землеустрою та кадастру ОДАБА 
Колосюк Анатолій Анатолійович,  
к.е.н, доцент, кафедри землеустрою  
та кадастру ОДАБА 

 
ПРО ПОТРЕБИ ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО  

ТА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРІВ УКРАЇНИ 
 

Так скалося в Україні, що програмне забезпечення AutoCad є лідером 
серед проектних продуктів, що використовуються для розвитку територій, а 
саме в галузях архітектури, цивільного та промислового будівництва, геодезії, 
землеустрою та кадастру тощо. 

Відомо, що AutoCad не спроможний забезпечити вимоги часу і 
законодавства щодо ведення містобудівного та земельного кадастрів України, 
оскільки є не досконалим в розробці та експлуатації геоінформаційних систем.  

При веденні містобудівного та земельного кадастрів найважливішим 
аспектом є використання та аналіз просторової інформації, тому доречно 
використовувати ГІС продукти, лідером серед яких в Україні є програмне 
забезпечення компанії ESRI ArcGis.  

Оскільки значна кількість затверджених проектів виконані в програмі 
AutoCad, а ведення містобудівного та земельного кадастрів здійснюється в 
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ArcGIS, постає завдання в експорті таких проектів та створення обмінних 
файлів в форматі ArcGIS. 

З метою вирішення завдання проведено комплекс робіт з коректного 
експорту затверджених матеріалів детальних планів території міста Одеси до 
даних містобудівного кадастру. В рамках роботи проведено дослідження, аналіз 
виконаних проектів в програмному забезпеченні AutoCad, адаптацію проектів 
для коректного відображення в ArcGis та експорт файлів з одного програмного 
продукту в інший. 

Бази даних в програмному забезпеченні AutoCad та ArcGis мають вигляд 
шарів. Зазначені інформаційні шари мають індивідуальний формат для кожної 
програми, але універсальним для обох програмних продуктів є векторний 
формат DWG. «Основний формат даних – векторний DWG – визнаний одними 
з основних обмінних стандартів векторної графіки, конвертори цих форматів 
входять до складу багатьох пакетів ГІС, САПР, пакетів ілюстративної графіки.» 
[1; 261]. 

Плагін ArcGis for AutoCad, розроблений компанією ESRI, дозволяє 
завантажувати в AutoCad картографічні матеріали з ArcGis Server, 
забезпечуючи прив’язку об’єктів у просторі. 

Поставлене завдання вирішено в наступному алгоритмі: 
- завантаження та встановлення плагіну; 
- аналіз ДПТ; 
- систематизування та фільтрація шарів даних ДПТ; 
- очистка шарів від сторонніх елементів ДПТ (точок, ліній, поліліній); 
- розділення шарів ДПТ на інформаційні групи: існуючого плану, 

проектного плану, зонування території; 
- формування лінійних та площинних об’єктів в кожній інформаційній 

групі; 
- видалення утилітів з інформаційних шарів;  
- формування комплексу інформації – архів даних, у форматі zip; 
- завантаження файлів в програмне забезпечення ArcGis;  
- присвоєння умовних позначень інформаційним шарам; 
- внесення атрибутивних даних в містобудівний кадастр. 
Особливостями такого алгоритму є  
- правило створення замкнутих об’єктів; 
- пооб’єктне розподілення інформаційних шарів; 
- опрацювання кожного шарів окремо; 
- обирання типу об’єкту та серверу завантаження інформації. 
Оскільки процес адаптації даних під програмний продукт ArcGis 

достатньо трудомісткий, потрібно багато зусиль і часу, щоб отримати 
результат. Найбільше часу займає опрацювання вихідного плану та векторізація 
нових об’єктів, які б відповідали заданим вимогам. Цей процес має бути 
автоматизованим. Створення програмного продукту, який в автоматичному 
режимі кожний об’єкт створює як замкнену полілінію значно прискорить 
процес адаптацію змістовної інформації з програми AutoCad в ArcGis. 
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Яценко Олександр Володимирович, 
к.т.н., доцент кафедри управління проектами 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНІВ ГІС  

ДЛЯ РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ТУРИЗМУ  
 

Анотація: в роботі розглядаються передумови, можливості та доцільність 
застосування можливостей геоінформаційних систем для для розвитку 
морського туризму шляхом створення комунальнох судноплавної компанії, яка 
має бути замовником, володарем та експлуатантом відповідної гіс-системи 

1. Вступ, передумови створення. 

1.1. Визначення проблеми. Україна має значний природно-ресурсний 
потенціал для розвитку морського туризму, але відсутність власного 
пасажирського флоту унеможливлює присутність України на міжнародному 
ринку морського туризму. Розвиток цієї сфери також потребує розв’язання ще 
декількох проблем, серед яких значною є проблема відсутності сучасних 
інформаційних інструментів для аналізу ринковох ситуацій та пропозиції для 
них адекватних управлінських рішень. 

Чи можна розв’язати проблему засобами галузевого управління? 

Інституційні засади для існування сучасного інформаційного сервісу для 
морського туризму у галузевому вимірі втрачені разом із найбільшим 
оператором морського туризму в СРСР – Чорноморським пароплавством 

Чи можна розв’язати проблему засобами територіального управління? 

Інстутійні засади для створення сучасного інформаційного сервісу у 
територіальному вимірі ще не склалися 

За таких умов вирішення проблеми потребує нових методів та підходів 
для розвитку морського туризму та створення для цього дієвого 
інформаційного інструментарію 

1.2. Відповідність пріоритетним напрямам державної політики 
Головною передумовою реалізації Стратегії сталого розвитку України до 

2020 року є суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським 
суспільством, де кожна сторона має свою зону відповідальності. Такою 
спільною зоною відповідальності у розвитку морського туризму може стати як 
раз сфера інформаційних інструментів і технологій.  

 Стратегія наголошує, що державна регіональна політика в цьому питанні 
має базуватися на створенні адекватного управлінського інструментарію для 
умов відкритої економіки. Це можливо лише за умов застосування 
Геоінформаційних систем, які дають змогу динамічно інтегрувати різнорідні 
інформаційні ресурси.  



«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» 

177 

Вищенаведене дає підстави вбачати найбільш конструктивним такий 
спосіб застосування ГІС-платформ для розвитку морського туризму. 

2. Інновація, яка пропонується  

2.1. Організаційно-правова форма 
Застосування ГІС-платформ для розвитку морського туризму 

пропонується на базі інноваційної організаційно-правової моделі використання 
матеріально-технічної, інтелектуальної та особистої складових, з яких 
створюється комунальна судноплавна компанія – оператор, експлуатант та 
головний користувач розгалуженої ГІС у сфері морського туризму Статутний 
капітал підприємства передбачається формувати за рахунок об’єднання 
державного майна, комунального майна, майна юридичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності, майна фізичних осіб – членів територіальних 
громад. При цьому, частка комунального майна в статутному капіталі 
підприємства має забезпечити „вирішальний вплив” представників місцевого 
самоврядування на використання ГІС-ресурсів, як складової статутного майна 
та в цілому на господарську діяльність створеного підприємства. 

Вбачається, що найбільш привабливою організаційно-правовою формою 
такого підприємства має стати публічне акціонерне товариство.  

2.2.  Інформаційна композиція необхідних відомостей для 
функціонування такої системи  

Пропозиція передбачає виділення наступних завдань, для яких має бути 
створена ГІС-платформа 

- Обслуговування загальних корпоративних інформаційних потреб 
зазначеного вище акціонерного товариства, як - генерального менеджера 
морського туризму 

- Обслуговування міжнародного морського навчально-виробничого та 
культурно-розважального Бізнес-центру на борту морського вантажно-
пасажирського судна із залученням вітчизняних та іноземних учасників. 
Передбачається, що в такому пересувному Бізнес-центрі будуть функціонувати 
„офіси-представництва” органів, організацій, установ і підприємств, у складі 
наступних комплексів: 

- Обслуговування виробничого комплексу для вантажно-пасажирських 
перевезень в Чорноморсько-Середземноморському басейнах – 150 легкових 
автомобілів, 30 вантажівок (трейлерів або контейнерів) і 600-650 пасажирів; 

- Обслуговування навчально-виробничого комплексу, для проведення 
учбової морської практики та інших освітніх програм – до 100 практикантів; 

- Обслуговування культурно-розважального комплексу для організації та 
проведення круїзів, конференцій, виставок, інформаційних, рекламних, 
розважальних, спортивних та інших культурних заходів; 

- Обслуговування контрактно-комерційного комплексу для проведення 
берегових заходів за розкладом руху судна у портах заходу, а саме: 
контрактних сесій, ділових зустрічей, бізнес-форумів із залученням місцевої 
спільноти через торговельно-промислові палати та інші бізнес-інституції; 

- Обслуговування просвітницького комплеку для пропаганди навичок 
толерантного поводження з ресурсами морів та приморських територій; 
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- Обслуговування власно ГІС-платформи за схемою відкритого доступу 
до внутрішніх інформаційних ресурсів та активного спільного використання 
глобальних інформаційних ресурсів усіма співвласниками та стейк-холдерами 
морського туристичного комунального підприємства. 

3. Очікувані кінцеві результати та наслідки 

Реалізація зазначеної інновації сприятиме комплексному розвитку 
морського туризму, інтеграції України до європейської спільноти та надасть 
можливість наповнити конкретним змістом відносини державно-приватного 
партнерства, співробітництва територіальних громад і міжнародної кооперації. 

Запланованими надбаннями впровадження інновації слід вважати: 
опрацювання методології організаційно-комерційного міжнародного 

співробітництва; 
створення та апробацію нових організаційно-фінансових форм 

капіталізації різноманітних інформаційних ресурсів та нематеріальних активів 
місцевих громад;  

апробацію механізмів та принципів побудови мережевих міжнародних 
міжгалузевих бізнесів на засадах еквівалентної керованої достатності та 
поетапного залучення необхідних інформаційних ресурсів; 

можливість керованої утилізації світового досвіду морського туризму 
через багатоаспектні пошукові інструменти ГІС-платформ. 

Успішна реалізація запропонованого підходу до використання ГІС-
платформ для створення комунальної туристичної судноплавної компанії дасть 
підстави оцінювати її, як перший етап реалізації Державної програми 
розбудови комунального сектору економіки України. 
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