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ПРеДисЛОВие

Приятно отметить, что в массовости различных научных 
форумов, которые проводятся на постсоветском пространстве, 
пришло время рассмотреть развитие тематической составляющей 
в инфраструктуре геопространственных данных. На тематику 
и проведение данного семинара повлияло три обстоятельства. 
Первое – усиление внимания представителей многих научных 
дисциплин к категории «пространства». Это понятие является 
древнейшим в истории человечества, что обусловлено попытками 
понимания окружающего мира и самоидентификации. В процессе 
развития человечества данное понятие трансформировалось, 
получило новое содержание. использование инфраструктуры 
геопространственных (иГП) данных существенно влияет сегодня 
на сущность и определение пространства, его сложную структуру, 
организацию, динамику его составляющих в поисках оптимизации 
управления развитием. использование упорядоченной иГП 
позволяет рассмотреть, изучить и сделать шаги в направлении 
эффективного использования пространства.

Второе – медленное, но все же целенаправленное действие 
научных работников по реализации в Украине концепции создания 
геопространственной системы многоцелевого использования, в 
которой предусматривалась определенная система мер и действий, 
в т. ч. акцентировалось внимание на создание инфраструктуры 
геопространственных данных. В Украине подготовлен закон “Об 
инфраструктуре геопространственных данных”. есть надежда о 
его скором введении в действие, что обеспечит правовую сторону 
создания и развития иГП.

Третье – создание Национального атласа Украины. 
Общепризнанным является то обстоятельство, что в современном 
глобализованном мире национальные атласы признаны как 
наиболее репрезентативные информационные системы, 
опирающиеся на интеграцию знаний многих фундаментальных 
наук и современные статистические данные.

В Украине в процессе создания Национального атласа 
сформирована уникальная база знаний и информации, которая 
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должна развиваться путем обновления и пополнения новыми 
знаниями. В предоставленных материалах участников семинара 
приведенным выше вопросам уделяется достаточное внимание. 
Но важное направление, касающееся инфраструктуры 
геопространственных данных, требует не только от участников, 
но и от многих специалистов постоянного внимания. Важная 
задача всех участников семинара – донести до полного понимания 
управленцев проблем, связанных с формированием иГП и 
результативности его использования. и в этом направлении я 
желаю нам всем больших успехов.

 Директор института
 географии НАН Украины    Л. Г. Руденко

FOREwORD

Pleased to note that the mass of various scientific meetings that 
are held in the former Soviet space, it is time to consider the development 
of the thematic component of the geospatial data infrastructure. On the 
subject of this workshop are contributed three points. The first - the 
increased attention paid representatives of many scientific disciplines 
to the category of «space». This concept is the oldest in human history, 
due to attempts to understand the surrounding world and identity. In 
the process of human development this concept was transformed, 
given a new content. The use of geospatial data infrastructure (SDI) 
significantly affects today's essence and definition of space, its complex 
structure, organization and dynamics of its components in the search 
optimization of management development. Using ordered SDI allows 
us to consider, examine and take steps towards the effective use of 
space. 

The second - slowly, yet purposeful action researchers for the 
implementation in Ukraine of the concept of geospatial system for 
multipurpose use, which define a system of measures and actions, 
including focus on the creation of geospatial data infrastructure. In 



5
Ukraine, prepared by the Law about geospatial data infrastructure.  
There is hope on its rapid implementation, which will provide the 
legal side of the establishment and development of SDI. 

Third - the creation of the National Atlas of Ukraine. It is an 
accepted fact that in today's globalized world, national atlases are 
recognized as the most representative information system, based 
on integration of knowledge of many basic sciences and modern 
statistics. 

In Ukraine, in the creation of the National Atlas formed a 
unique base of knowledge and information that should be developed 
by upgrading and updating of new knowledge. In the submissions of 
participants to the above questions is given sufficient attention. But the 
important direction concerning geospatial data infrastructure, requires 
not only the participants but also from many experts of constant 
attention. An important task of all participants - to bring to a full 
understanding of managerial problems associated with the formation 
of the SDI and the effectiveness of its use. And in this regard, I wish 
us all concerned a great success. 

Director of the Institute Geography 
of National Academy 
of Sciences of Ukraine     Leonid Rudenko 



6
Гаврюшин О. В.

Дніпропетровський національний університет
 імені Олеся Гончара 

БАЗИ ДАНИХ ІСТОРИЧНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ОДИНИЦЬ ЯК ІНФРАСТРУКТУРНА ОСНОВА ДЛЯ 

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

The question of the topicality of creating a database of historical 
administrative units as the infrastructural basis for historical and 
geographical research is considered. The question about the interaction 
between the infrastructure of geospatial data for historical research 
and a basic set of geospatial data was raised.

Історико-географічні дослідження, як і будь-які інші 
географічні пошуки, неможливо уявити без карт. Дані, що 
при цьому аналізуються, часто просторово прив’язані до 
адміністративно-територіальних одиниць (а також окремих 
населених пунктів), тому для їх візуалізації необхідно мати 
відомості про актуальні на певні періоди часу адміністративні 
кордони. Наразі такі відомості можна дістати із паперових 
карт (часто оригінальних видань багаторічної давнини), 
що розкидані по багатьох бібліотеках, меншою мірою з їх 
електронних варіантів у растрових форматах. Тому перш ніж 
проводити картографування власне досліджуваних показників, 
досліднику спочатку треба зібрати та привести у необхідний 
формат відомості про адміністративний поділ. Підхід, при якому 
для кожного окремого дослідження потрібно готувати власний 
базовий адміністративний шар для прив’язки тематичних даних, 
видається не зовсім оптимальним та може суперечити принципам 
доступності, не дублювання даних тощо.

З огляду на вище викладене, актуальним питанням є 
створення базового набору даних для історико-географічного 
картографування, у якому значну роль гратимуть саме дані про 
адміністративно-територіальний поділ (АТП). У світі така ідея 
вже реалізована у кількох країнах, зокрема у Великій Британії та 
Китаї (за безпосередньою участю Гарвардського університету), у 
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яких існують яскраві приклади національних інфраструктурних 
історичних ГІс. Ці продукти, на відміну від ГІс, що мають 
конкретний тематичний зміст (наприклад історична ГІс 
Німеччини (1820-1914), зазвичай нічого, крім базового набору 
геопросторових даних не містять і є інфраструктурною основою 
для конкретних історико-географічних досліджень. На базі даних 
національної інфраструктурної історичної ГІс можна створювати 
різноманітні продукти конкретного тематичного змісту та 
територіального охоплення (для Великої Британії на базовому 
наборі даних вже створено розширену систему з конкретним 
тематичним змістом).

Цікавим є питання про взаємодію між історико-
географічною  інфраструктурою геоданих та базовим набором 
геопросторових даних національної інфраструктури, розроблення 
якого є надзвичайно актуальним завданням сьогодення. Можливими 
є два  основних сценарії розвитку подій. Перший сценарій 
такий: існує окремо базовий набір національної інфраструктури 
геопросторових даних (а саме нас цікавлять відомості про межі 
адміністративних одиниць) та окремо, незалежно від нього, 
створюється набір даних про межі адміністративних одиниць 
у історичному зрізі, причому між ними повністю чи частково 
відсутня форматна сумісність (формат у широкому сенсі, формат 
файлу може бути і однаковим). Такий варіант має свої преваги 
та недоліки. З одного боку використання дещо специфічних 
форматних рішень для історичних геопросторових даних дозволяє 
краще передати специфіку таких даних, чи більш компактно їх 
організувати.

У якості прикладу можна навести історичну ГІс Великої 
Британії, у якій зберігається величезна кількість дуг (ліній) 
– певних частин кордонів адміністративних одиниць та т. зв. 
«етикетки», до яких прив’язують тематичні дані. Перевага такого 
підходу у тому, що ділянки кордонів, які не змінилися під час 
трансформації адміністративного поділу, не дублюються, тільки у 
новий час вже належать іншим адміністративно-територіальним 
одиницям. Однак якщо проаналізувати будь-яку карту, створену 
у такій системі на конкретний проміжок часу, то вийде наступна 
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ситуація: контури адміністративної одиниці, які можна 
представити одним полігоном (чи кількома дугами) до якого і 
прив’язуються дані, представлені великою сукупністю різних 
окремих дуг (ліній), причому для виділення яких без врахування 
історичного підтексту немає ніякої необхідності (наприклад, 
кордон однієї адміністративної одиниці з іншою складається з 
п’яти окремих дуг). 

Загалом-то розбіжностей між оптимальним поданням певної 
географічної інформації на конкретний момент часу (як варіант 
- на сьогодення), та оптимальним поданням інформації з цієї ж 
теми, але у історичній перспективі, може бути достатньо багато. 
Отже, формат «відомості про адміністративні кордони в базовому 
наборі геоданих окремо, відомості про адміністративні кордони 
у історичній перспективні – окремо» цілком може існувати. 
Крім того, перераховані вище два приклади інфраструктурних 
національних ГІс фактично саме такий підхід і ілюструють, адже 
створювались спеціально для історико-географічних потреб, 
без особливої опори на сучасну інфраструктуру, більше того, 
обидві системи по часовому охопленню строго до сьогодення і 
не доходять, ГІс Великої Британії обмежена 1980-ми роками, а 
Китайська – 1911-м, тобто усі зміни після цих дат у системах не 
описані, а їх внесення туди може бути достатньо важкою задачею 
у зв’язку із способом представлення картографічних даних (це 
стосується передусім ГІс Великої Британії).

Другий сценарій такий: між історико-географічною 
геоінформаційною інфраструктурою та сучасною є повна 
форматна сумісність та можлива циркуляція даних, тобто 
при оновленні відомостей про сучасний АТП при його зміні, 
інформація, що зображувала його стан до змін, і яка зараз стала 
неактуальна у базовому наборі, але яка все одно має цінність 
для історії, потрапляє до історико-географічного набору даних. 
В українських умовах відомості про сучасний АТП мають певну 
актуальність і навіть можуть бути для картографування історії 
АТП до 30-20-х років XX-го сторіччя, коли на зміну імперській та 
перехідній системі адміністративному устрою прийшла сучасна.  
Мінус такого підходу в тому, що у такому разі ми можемо отримати 
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неоптимальну організацію історико-географічних даних. 

Вибір оптимального сценарію для застосування у сучасних 
умовах в Україні буде залежати від того, у що конкретно на 
практиці відіб’ється пункт перший переліку базового набору 
геопросторових даних «відомості про державний кордон України 
та межі адміністративних утворень», наскільки спосіб організації 
даних про сучасний АТП буде сумісний з даними про історію 
АТП.

Голубцов О.Г.
Інститут географії НАН України

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

У ЛАНДшАФТОЗНАВЧІй ГІС
(НА ПРИКЛАДІ ЩОРСЬКОГО РАйОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ)

The paper deals with different aspects of organization of physical 
geographical information in a landscape-GIS, such as creation of 
vector landscape maps and related attribute tables; development of 
legends of landscape maps; indexing of landscape units of different 
ranks.

Для вирішення практичних завдань у сферах обліку 
земель і природних ресурсів, територіального планування, у 
сільському і лісовому господарствах, охорони природи та багато 
інших передбачається обробка і узгодження значних об’ємів 
інформації за всіма компонентами ландшафту. Для комплексного 
представлення природничо-географічної інформації нами було 
запропоновано створювати просторово-інформаційні бази 
даних – геоінформаційні системи – на основі ландшафтних 
карт. Основні етапи створення такої ландшафтознавчої ГІс 
були розглянуті у попередній публікації (Голубцов та ін., 2010). 
У даній же роботі розглядаються методичні аспекти організації 
даних у ландшафтознавчій ГІс, зокрема щодо: 
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створення векторних шарів, що містять контури - 

різнорангових ландшафтних виділів;
формування легенд та індексації різнорангових - 

ландшафтних виділів;
структури таблиць атрибутів цих шарів.- 

Створення векторних ландшафтних карт. Модельною 
територією для опрацювання методичних аспектів організації 
природничо-географічної інформації у ланд шафто знавчій ГІс 
є Щорський район Чернігівської області. Найдетальнішими 
матеріалами для укладання ландшафтної карти були топографічні 
карти масштабу 1:25000, карти ґрунтів усіх сільськогосподарських 
підприємств району масштабу 1:10000. Це уможливило укладання 
детальної карти ландшафтних одиниць рангу підурочищ. 
Виявлення таких ПТК ґрунтується на почерговому аналізі їхньої 
елементно-компонентної будови згідно вже розроблених методів 
крупномасштабного ландшафтного картографування (Анненская, 
и др., 1962; Видина, 1963; Meynen, Schmidthüsenetal., 1953-1962, 
Haase, 1991). При цьому були застосовані комп’ютерні методи, 
специфічні для цифрового картографування (Давидчук та ін., 2004; 
Lang, Blaschke, 2007 та інші). Під час укладання контурів кожен 
виділ одночасно характеризувався за попередньо визначеним 
переліком показників.

Ландшафтна карта рівня підурочищ (рис. 1.) є основою – 
базовим шаром – геоінформаційної системи, на основі якої було 
створено ряд шарів у вигляді карт ландшафтних одиниць вищих 
рангів – уро чищ, місцевостей, ландшафтів (тип файлу – .shp; клас 
про сто рових об`єктів – Polygon). Вони містять більш узагальнену 
комплексну інфор ма цію про те риторію дослідження. При цьому 
використаний методичний прийом агрегації (об’єднання) ПТК, 
який розуміється як об’єднання ландшафтних оди ниць у одиниці 
вищого ієрар хічного рангу (Naturraumeinheiten…, 2002). Таким 
чином, одиниці нижчих рангів, які мають близькі природничо-
географічні характеристики були об’єднані у більш крупні 
одиниці.

Формування легенд та індексація різнорангових 
ландшафтних виділів. Основною діагностичною ознакою 
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ландшафту є його морфологічна структура, яка дає можливість 
відрізнити один ландшафт від іншого, розкрити найбільш істот-
ні особливості певного ландшафту і взаємозв’язку між його 
складовими части нами (Жучкова, Раковская, 2004). Виходячи з 
цих міркувань, легенди до ландшафтних карт сфор мо вані таким 
чином, щоб характеристика ПТК нижчих рівнів розкривала 
морфологічну структуру ландшафтного виділу більш високого 
ієрархічного рівня.

Опис ландшафтних одиниць рівня підурочищ виконаний у 
двох формах. По-перше, подана покомпонентна характеристика 
кожного ПТК, що вміщена у таблиці атрибутів об’єктів-виділів 
у файлі «Підурочище». По-друге, текстова «класична» легенда, 
сформована згідно структурно-генетичного принципу і яка 
містить комплексну характеристику кожного виділу.

Легенди до карт ПТК вищих рангів (урочище, місцевість, 
ландшафт) укладені шляхом гене ралізації легенди до карти 
підурочищ і наведені у вигляді текстових характеристик ПТК 
певного рівня. Відповідно, таблиці атрибутів відповідних 
файлів містять узагальнену інформацію по кожному виділу, 
без покомпонентної деталізації, але з розмежуванням даних 
природничого змісту і щодо антропогенних перетворень ПТК.

Загалом на території Щорського району виділяється 

Рис. 1. Контури різнорангових ландшафтних виділів 
(зліва) та фрагмент таблиці атрибутів базового шару 

ландшафтознавчої ГІс (справа).
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6 індивідуальних ландшафтів, морфологічну структуру яких 
на рівні місцевостей складає 18 виділів; урочищ – 91 виділ, 
підурочищ – 339 виділів. Кожному ландшафтному виділу у 
легенді, незалежно від його рангу, був присвоєний унікальний 
числовий індекс. Проте індексація розроблена таким чином, щоб 
за індексом можна було визначити положення певного виділу у 
ландшафтній структурі району. Нумерація підурочищ суцільна у 
межах кожного окремого ландшафту і складається з двох час тин 
(рис.2): 

Індивідуальні ландшафти позначаються цифрами від 1 до 
6. Підурочища у їхніх межах позначені порядковими номерами 
01, 02, 03…25… Індексація урочищ складається з діапазону 
порядкових номерів підурочищ, що його складають: наприклад, 
101-102 (у окремих випадках індекс урочища відповідає індексу 
одного підурочища). Місцевості у межах ландшафтів позначені 
римськими цифрами (1(І), 2(ІІ) тощо.

Таблиці атрибутів файлів векторних ландшафтних 
карт. Файл «Підурочища» як такий, що містить найбільш 
детальну інформацію про територію дослідження (табл. 1) 
містить характеристику кожного просторового об’єкту карти за 
визначеними показниками, які відображені в таблиці атрибутів. 
За необхідності, вона може бути розширена шляхом створення 
нових полів для введення додаткових даних по кожному із виділів. 
Наприклад, це можуть бути геохімічні показники для ґрунту у 
межах кожного об’єкту (вміст гумусу, рН, ЄКО тощо), геофізичні 
параметри для різних форм рельєфу, ґрунтоутворюючих порід 
або ґрунту (інфільтраційні можливості, можливість ерозії і т.д.).

Рис. 2. Індексація підурочищ
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Таким чином, було створено ландшафтознавчу 
геоінформаційну систему, яка комплексно характеризує 
природно-територіальні комплекси та їхні антропогенного пере-
творення. Геоінформаційна система включає ряд векторних карт-
шарів, що роз кри вають ландшафтну структуру району – карти 
підурочищ, урочищ, місцевостей, ланд шаф тів з характеристикою 
виділів згідно розроблених атрибутивних таблиць. сфера мож-
ли вого практичного застосування даної розробки – доповнення 
земельних кадастрів уза галь неною природничо-географічною 
інформацією, планування використання земель, обґрун ту-
вання пропозицій щодо створення природоохоронних об’єктів, 
моніторингу земель.

Таблиця 1. 
склад таблиці атрибутів файлу “ Підурочище”
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ФОРМУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ЩОДО СОЦІАЛЬНО 
НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРюВАННЯХ ЯК ТЕМАТИЧНОЇ 
СКЛАДОВОЇ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ З РОЗДІЛУ 

“ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ”

Formation of databases on social dangerous diseases (HIV/AIDS 
and tuberculosis) is considered in the article as subject component 
of medical direction of national infrastructure of geospatial data. An 
example of database structure is shown applying structural-graphic 
model.

З розвитком геоінформаційних технологій цифрові 
моделі та ГІс стали незаперечною альтернативою традиційним 
засобам картографічного моделювання, оскільки мають весь 
арсенал числових методів та потужних технічних можливостей 
комп’ютерного опрацювання, просторово-часового моделювання, 
накопичення, поширення і візуалізації інформації, в тому числі й 
з використанням  глобальних інформаційних мереж. 

Одним із теперішніх завдань нашої держави в інтересах 
сталого розвитку суспільства є розробка Національної 
інфраструктури геопросторових даних. 

Національна інфраструктура геопросторових даних 
спрямована на удосконалення системи забезпечення потреб 
суспільства у всіх видах географічної інформації, підвищення 
ефективності використання геопросторових даних та 
геоінформаційних технологій в системах підтримки управлінських 
рішень органів державної влади, місцевого самоврядування, 
в економічній, соціальній, екологічній, оборонній, науковій 
сферах в інтересах держави, суб’єктів господарювання і 
громадян на основі створення і сталого розвитку національної 
інфраструктури геопросторових даних України як складової 
єдиного інформаційного простору країни.

Основу сучасних пріоритетних проблем всесвітніх 
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організацій охорони здоров’я на рубежі XXI століття становлять 
задачі подолання соціально небезпечних захворювань, які 
безпосередньо чи опосередковано загрожують позитивному 
людському розвитку та національній безпеці держави через 
глобальні масштаби та швидкість їх поширення в соціальному 
середовищі. І це, насамперед, ВІЛ/сНІД і туберкульоз, які 
забирають більше мільйона життів щорічно, а безпрецедентні 
витрати на їх подолання практично нівелюють інші пріоритети 
досліджень.

сьогодні на державному рівні постає необхідність у 
систематизованому зборі та опрацюванні статистичної інформації 
по ВІЛ/сНІДу і туберкульозу і включення її як тематичної 
складової у бази геопросторових даних.

При цьому необхідно враховувати такі рівні медико-
статистичної інформації за тематикою, як:

а) стани й динаміки здоров’я населення в цілому (держави, 
окремих адміністративно-територіальних одиниць і ін.) і якісно 
однорідних груп (по статевому складу, віку, професії, стажу 
роботи тощо) у конкретних умовах місця й часу на базі всебічного 
якісного аналізу суті досліджуваних масових процесів;

б) стани й діяльності установ і органів охорони здоров’я 
(медичні кадри, мережа установ, показники їх лікувально-
профілактичної, санітарно-гігієнічної й протиепідемічної роботи 
тощо);

в) оцінки ефективності здійснюваних заходів щодо охорони 
здоров’я населення в цілому і якісно однорідних груп.

Геопросторовим ядром баз даних є їх прив’язка до 
ієрархії територіальних одиниць: країна, регіон (АРК і області), 
адміністративний район, населений пункт тощо.

Поряд з великою кількістю даних медичного характеру, 
а також матеріалами, що характеризують мережу й діяльність 
установ охорони здоров’я, отриманих з існуючої звітності 
закладів охорони здоров’я, а також зі спеціально організованих 
вибіркових досліджень, використовуються дані з документів 
державної статистичної звітності й досліджень про рівень розвитку 
промисловості й сільського господарства на досліджуваній 
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території, про транспорт і зв’язок, житлово-комунального 
господарства й побутового обслуговування населення, про 
природний і механічний рух населення тощо. 

Всі ці дані, зіставлені між собою й проаналізовані з 
використанням методів багатомірного статистичного аналізу, 
дозволять одержати переконливу характеристику стану й 
особливостей здоров’я населення кожного конкретного регіону 
за провідними, визначальними ознаками і показниками, що 
відбивають у цілому систему «навколишнє середовище-здоров’я 
населення». 

Із розвитком епідемічного процесу збільшується масив 
інформації, яка потребує точної географічної прив’язки, без якої 
вона переходить у деякий абстрактний простір.

Збір, систематизацію та аналіз епідемічних даних по ВІЛ/
сНІДу і туберкульозу необхідно проводити на новому науковому 
рівні, враховуючи їх тісний взаємозв’язок. А для цього необхідним 
постає застосування можливостей геоінформаційних технологій 

Формування національної інфраструктури геопросторових 
даних України, зокрема по соціально небезпечним захворюванням, 
дозволить вирішити ряд важливих завдань: 

посилення координації та взаємодії всіх установ у ••
сфері виробництва та використання геоінформаційних ресурсів 
з метою мінімізації дублювання робіт із збирання та реєстрації 
геопросторових даних, досягнення сумісності даних; 

створення геоінформаційних ресурсів на основі ••
узгоджених методичних засад і технічних регламентів;

розробка узгодженої структури, складу та якості ••
геопросторових даних у єдиному масштабному ряді, а 
також рекомендовані програмно-технологічні засоби 
забезпечення рівноправного, широкого та відкритого доступу 
споживачів до геопросторових даних на основі застосування 
телекомунікаційних технологій, глобальних інформаційних 
мереж та інтегрування України в європейську і глобальну 
інфраструктури геопросторових даних.

створення базових геопросторових даних має носити 
послідовний характер, що забезпечує перехід від використання 
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цифрових карт, як базової інформації про місцевість, до 
використання базових наборів геопросторових даних у 
стандартизованій цифровій формі подання.

Вивчення статистичних матеріалів спеціалізованих 
служб щодо епідемічної ситуації показало недостатню їх 
впорядкованість, яка є необхідною для створення карт. Для 
встановлення напрямків перетворення фактичних даних системи 
охорони здоров’я у форму, яка є необхідною для відображення на 
картах, нами було створено систематизовану базу даних.

Доцільним є наукове обґрунтування укладання серій карт, 
яке допоможе здійснити перехід від статистичного показника, як 
основи інформаційної системи даних, в показник картографування, 
як понятійної основи знакової системи карт.

Всі показники нами систематизовано по групах. 

Рис. 1. структура БД по ВІЛ/сНІДу і туберкульозу
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серед них для кожної адміністративної області виокремлені 

соціально-економічні показники: загальні показники населення: 
зайнятість, доходи, житлові умови, рівень освіти населення, 
правопорушення тощо, та медико-біологічні показники: 
показники захворюваності (загальна захворюваність населення 
на ВІЛ/сНІД і туберкульоз, захворюваність серед груп ризику) 
показники смертності від зазначених хвороб; показники 
лікування: забезпечення хворих лікарняними ліжками, кількість 
лікарів-імунологів та фтизіатрів, кількість лікарняних закладів, 
де проводиться лікування хворих на ВІЛ/сНІД і туберкульоз) 
та показники профілактичних заходів (кількість лабораторій, 
які займаються діагностикою даних захворювань, кількість 
організацій, які проводять заходи інформування населення, розмір 
капіталовкладень у запобігання поширенню епідемій тощо).

На основі систематизованої і впорядкованої бази даних 
маємо змогу розробити тематику серій карт, за допомогою яких 
буде проведено детальне дослідження розвитку епідемій ВІЛ/
сНІДу і туберкульозу в розрізі регіонів України. Доцільним при 
цьому є застосування структурно-графічної моделі.

Задача подальшого дослідження полягає в апробації баз 
даних, розробці принципів картографічної реалізації результатів, 
які будуть досягнутими в процесі пошуку раціональних 
картографічних прийомів і у виборі зображувальних засобів для 
найбільш повного відображення властивих об’єкту ( ВІЛ/сНІДу 
і туберкульозу) характеристик. Для цього необхідним постає 
проведення експериментального картографування, результатом 
якого стане серія карт.

Давидчук В.С., Сорокіна Л.Ю., Зарудна Р.Ф.
Інститут географії НАН України

МУЛЬТИМАСшТАБНА ЛАНДшАФТНА КАРТА ЯК ЗАСІБ 
КОМПЛЕКСНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ
Progress of the computer technologies as a tool for the 
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geographical information systems formation open a new possibilities 
at the field of cartography, especially in the multiscale computer 
landscape mapping. Switch to the computer mapping extends sufficiently 
the landscape maps use for the scientific and practical applications.

Розвиток комп’ютерних технологій як засобів формування 
геоінформаційних систем відкриває нові можливості у галузі 
ландшафтного картографування. Це не лише удосконалення 
методики збирання та обробки вхідних геопросторових даних 
з метою побудови картографічного зображення, а також і 
нові методичні підходи до укладання самих ландшафтних 
карт, які дозволяють більш повно відобразити компонентну і 
морфологічну структуру, антропогенну змінність та напрями 
еволюції такого комплексного утворення, як сучасний ландшафт, 
і водночас – використати нові можливості, які надають сучасні 
комп’ютерні технології. У зв’язку з цим, на сьогодні вже можна 
впевнено говорити про розвиток комп’ютерного картографування 
ландшафтів як сучасного наукового напряму їх комплексного 
вивчення і картографічного відображення.

Початок накопичення досвіду ландшафтного 
картографування у комп’ютерному форматі можна віднести до 
першої половини 80-х років [1]. Цей процес зазнав у середині 
1980-х років [2, 3], коли разом із співробітниками інститутів 
кібернетики та геологічних наук нашої академії було розпочато 
роботу над створенням на базі еОМ “Дельта” першої вітчизняної 
регіональної геоінформаційної системи (ГІс) радіоекологічного 
призначення [4]. 

створена в той час ГІс була зорієнтована на моделювання 
та прогнозування міграції радіонуклідів на основі ландшафтного 
підходу, на обґрунтування сіток радіоекологічного моніторингу 
та на розв’язання інших нагальних задач комплексного характеру, 
спрямованих на подолання наслідків чорнобильської аварії 1986 
року, зокрема на оцінку ризику радіоактивного забруднення 
ґрунтових вод у межах 30-км зони ЧАес та прилеглих територій.

Перехід до комп’ютерного укладання ландшафтних карт 
значно розширив сферу їхнього застосування з метою розв’язання 
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наукових та прикладних задач, що в свою чергу сприяло 
подальшому розвитку методичних аспектів ландшафтного 
картографування, зорієнтованого на удосконалення самої 
ландшафтної карти. 

Досвід багаторічного систематичного вивчення 
ландшафтної структури певного регіону, наслідком якого 
стає накопичення значних об’ємів геопросторових даних на 
різних масштабних рівнях, що характеризують компонентну 
і морфологічну структуру ландшафтів та їхні антропогенні 
модифікації, засвідчує необхідність опрацювання засобів 
структурування і подальшого використання отриманих результатів 
дослідження. До таких засобів тематичної і просторової організації 
накопичених даних можна віднести, зокрема, мультимасштабну 
комп'ютерну ландшафтну карту [5].

Ландшафт як природний комплекс високого рангу являє 
собою систему ієрархічно організованих ПТК – фацій, урочищ 
і місцевостей. Прагнення найбільш повного відображення 
морфологічної структури ландшафту у різних масштабах 
зумовило необхідність її послідовного розгляду на кожному 
ієрархічному рівні [6].

Водночас у кожному сучасному ПТК поєднуються 
природний і антропогенний блоки, які складаються із 
нерівнозначних, взаємно підпорядкованих природних 
компонентів, що різною мірою зазнали змін внаслідок діяльності 
людини.

Опрацювання і укладання такої синтетичної багатошарової 
карти як моделі ієрархічно побудованих і функціонально 
організованих природних територіальних комплексів (ПТК) і 
водночас - як засобу взаємно узгодженого накопичення, обробки, 
зберігання, відображення і використання геопросторової 
інформації на всіх таксономічних і масштабних рівнях, 
зарекомендувало себе як ефективний інструмент розв’язання 
задач просторового, комплексного характеру, аж до формування 
спеціалізованих баз даних на ландшафтній основі [7].  

Одна із переваг комп’ютерного картографування 
ландшафтів полягає у тому, що з’являється можливість об’єднати 
в одній комп’ютерній ландшафтній карті основні ієрархічні 
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рівні її структури, відобразивши на кожному з них фонові і 
субдомінантні комплекси різних рангів, компоненти яких зазнали 
антропогенних змін різного ступеню. 

Окрім того, опрацьована методика укладання 
мультимасштабної комп’ютерної ландшафтної карти зорієнтована 
на відображення на кожному масштабному рівні природного і 
антропогенного блоків ПТК у вигляді окремих, узгоджених між 
собою інформаційних шарів. 

Розроблена нами мультимасштабна комп’ютерна 
ландшафтна карта забезпечує представлення інформації щодо 
компонентної, морфологічної та антропогенної структур 
ландшафтів на трьох основних масштабних рівнях – великому, 
середньому і дрібному. На великомасштабних ландшафтних 
картах відображено ПТК переважно рангів фації та підурочища, 
на середньомасштабних картах - урочища; на дрібномасштабних 
картах - складні урочища, місцевості і ландшафти. На ландшафтній 
карті кожного масштабного рівня мають бути представлені як 
фонові морфологічні одиниці - рівнини, надзаплавні тераси та 
інші, які утворюють простір ландшафтів, так і субдомінантні 
ПТК - ерозійна мережа, западини, форми еолової акумуляції 
тощо. Урочища-субдомінанти відображають напрямки сучасного 
функціонування та еволюції, без яких морфологічна структура 
ландшафтів є неповною.

Із переходом до комп’ютерного укладання таких карт 
відкриваються нові можливості подальшого розвитку методичних 
аспектів ландшафтного та інших напрямів природничого 
тематичного картографування, зорієнтованих на удосконалення 
самих комп’ютерних карт і водночас – на необхідність їхньої 
систематичної актуалізації.

Зокрема, періодичне оновлення і удосконалення 
комп'ютерної ландшафтної карти Чорнобильської зони ми 
здійснюємо за двома основними напрямами. Один з них включає 
коригування контурних частин та змісту легенд природного і 
антропогенного блоків цієї карти на кожному масштабному рівні. 
Це дає змогу відобразити еволюційні зміни, які відбуваються у 
природній та антропогенній підсистемах ландшафту протягом 
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певного часового відтинку під впливом природних процесів, а також 
в наслідок припинення або обмеження традиційної господарської 
діяльності на територіях, які зазнали радіоактивного забруднення.

Другий напрям зорієнтований на інформативне 
доповнення і подальше опрацювання малюнка мультимасштабної 
комп'ютерної ландшафтної карти, в разі надходження додаткового 
фактичного матеріалу і нових даних ДЗЗ або сучасних програмно-
технічних засобів їх обробки та аналізу. Цей напрям включає 
удосконалення контурних частин та легенд раніше укладених 
інформаційних шарів, аж до формування в разі потреби нових 
інформаційних шарів і створення додаткових масштабних рівнів. 

Корекцію контурів природного та антропогенного блоків на 
кожному масштабному рівні комп'ютерної ландшафтної карти слід 
здійснювати взаємно узгоджено, шляхом порівняння контурів та 
змісту раніше укладених карт із малюнком і фактурою матеріалів 
ДЗЗ різних періодів знімання. Завдяки чому можна виявити 
найбільш дієві природні і антропогенні процеси, встановити 
наслідки їхньої дії на елементи ландшафтної структури.

 Якщо виявлені зміни знаходять надалі підтвердження під 
час польових ландшафтних досліджень на ділянках наземного 
супроводу, вони можуть бути використані як дешифрувальні 
ознаки для аналізу даних ДЗЗ та удосконалення відповідних блоків 
і шарів ландшафтної карти. Зокрема, сукцесійні зміни рослинного 
покриву як одного із динамічних компонентів ландшафту можна 
розглядати як ознаки чергового етапу його еволюції і використовувати 
їх для прогнозування подальшого розвитку екологічної ситуації. 

Таким чином, мультимасштабна багатошарова комп'ютерна 
ландшафтна карта зарекомендувала себе не лише як ефективний 
методичний напрям власне ландшафтного картографування. 
Призначення такої карти полягає також у застосуванні її як 
змістовної і картографічної основи для організації накопичення, 
обробки, відображення і подальшого використання всього 
комплексу геопросторових даних, що характеризують 
компонентні та структурні елементи природи земної поверхні, 
а саме фондових матеріалів, даних ДЗЗ та результатів власних 
польових ландшафтних досліджень. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КАРКАСУ ГЕОПРОСТОРОВИХ 
РІшЕНЬ GeoSf В ТЕМАТИЧНОМУ КАРТОГРАФУВАННІ

In this article the main attention is paid to assessment of 
technological and methodical problems concerning  creation of 
national infrastructure of geospatial data. The creation of GeoSolution 
Framework may be one of possible technological solutions. Attention 
is also paid to advantages of using GeoSolutionFramework in the area 
of thematic mapping, as a component of NSDI.

При створенні національної інфраструктури 
геопросторових даних дуже важливим завданням є розробка 
технологічних та методичних питань. Одним з можливих 
технологічних рішень може бути створення каркас геопросторових 
рішень  (GeoSolutionFramework, або скорочено GeoSF). Значення 
терміну «каркас» інтуїтивно зрозуміло - це те, що задає основну 
структуру об'єкта. Під георішеннями можна розуміти набір 
перевірених і вживаних рішень у сфері геоінформаційної 
діяльності, які оформлені у вигляді готових до використання 
зразків (паттернів). При цьому під паттерном (зразком) 
розуміється типове рішення типової проблеми в даному контексті 
з врахуванням того факту, що каркаси є різновидами паттернів. 

Згідно визначення Постійного комітету з інфраструктури 
ГІс для Азії і Тихого океану (Permanent Committee on GIS 
Infrastructure for Asia and the Pacific), НІГД це:

організаційний (інституційний) каркас, що визначає ••
стратегію, юридичні й адміністративні угоди для побудови, 
підтримки, забезпечення доступу і застосування стандартів 
до фундаментальних наборів даних,

технічні стандарти, що визначають технічні ••
характеристики фундаментальних наборів даних,
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фундаментальні набори даних, що включають ••

геодезичну основу, топографічні, кадастрові й інші просторові 
бази даних,

технологічний каркас, що дає користувачам ••
можливість ідентифікувати фундаментальні безлічі даних і 
одержувати доступ до них, формуючи основу для керування 
земельними ресурсами, для їхньої охорони в національному 
і регіональному масштабі, для захисту прав володіння 
нерухомістю, а також для економічного розвитку територій. 

З цього визначення випливає, що каркаси (організаційний, 
технологічний) складають істотну частину НІГД. Технічні 
стандарти і фундаментальні набори даних задовольняють 
визначенню паттерна. Тобто, всі основні конструктивні елементи 
НІГД мають ту ж природу, що й основні конструктивні елементи 
GeoSF - паттерни. саме тому  GeoSF може бути одним із корисних 
засобів практичної реалізації НІГД.

Важливо відзначити, що, з одного боку, GeoSF є системою 
каркасів, механізмів, майстрів, шаблонів і зв'язків між ними, 
що допомагає визначити виробничу архітектуру підприємства, 
що робить, що поставляє чи споживає геоінформаційние 
продукти і сервиси (коротко – геоінформаційного підприємства). 
З іншого боку, GeoSF є також моделлю виробничої архітектури 
геоінформаційного підприємства, побудованої з урахуванням 
створення умов для впровадження Національної інфраструктури 
просторових даних в Україні.

GeoSF може застосовуватися при «мінімальних» 
початкових умовах в різних організаціях як цілком, так і окремими 
елементами за обставинами. сили й обмеження, що впливають 
на застосування GeoSF, можна розділити на 3 групи: персонал, 
процеси, технології.

Модель виробничої архітектури  sGeoSF 
Як уже відзначалося вище, GeoSF є моделлю виробничої 

архітектури (ВА) підприємства чи організації. Для прикладу, 
опишемо найпростішу, стандартну модель ВА. Для опису 
структури моделей використовувалася нотація UML. 

стандартна модель ВА складається з 4-х каркасів 
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інфраструктур (рис. 1):

Процесів проекту •• prjprocess.
Продукції проекту •• prjproduction.
Щоденної діяльності підприємства •• dtdprocess.
Щоденної продукції підприємства •• dtdproduction.

Як випливає з рис. 1, кожний виробник геопросторової 
продукції може виділити свою структуровану і слабко 
структуровану діяльності: проекти (Project, скорочення prj) і 
щоденну діяльність (DayToDay, скорочення dtd). У кожній з 

діяльностей присутній дуалізм процес-продукція – процеси і 
продукція, що є результатом цих процесів, чітко розділені.

Однобічні зв'язки між проектами і щоденною 
діяльністю відбивають орієнтацію стандартного варіанта 
GeoSF на удосконалення проектної діяльності підприємства. 
Передбачається, що удосконалення інфраструктур процесів і 
продукції проекту вплине на удосконалення інфраструктури 
щоденної діяльності підприємства чи організації.

сьогодні існує велика кількість різноманітних програмних 
продуктів підтримки бізнесу, проте жоден з них не може 
бути використаний на геоінформаційних підприємствах. 

Рис. 1 – стандартна модель ВА. елементи на малюнку є 
пакетами, стрілки позначають зв’язки використання/залежності 
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Геоінформаційний бізнес має ряд особливостей, що вимагають 
специфічних підходів і, як наслідок, адаптації стандартного ПО 
під ці особливості. Існуючі в різних інформаційних середовищах 
паттерни також вимагають доробки. Як спроба покращити 
існуючу ситуацію, виникла ідея каркасу георішень GeoSF як 
системи паттернів, орієнтованих на геоінформаційний бізнес. 
Мабуть, ідея GeoSF найбільш близька до ПО Microsoft Small 
Business Tools. 

слід зазначити, що практично кожний з геоінформаційних 
продуктів може бути якісно представлений трійкою: 
власне продукт, експлуатаційний документ, картка опису 
метаінформації.

GeoSF може бути ефективним засобом для побудови 
Національної інфраструктури просторових даних. Для 
обґрунтування цього твердження зупинимося на елементах, які 
прийнято вважати елементами НІГД. Щоб відрізняти їх від інших 
елементів GeoSF, використаємо прикметник «класичні». 

При розробці елементів GeoSF використані найбільш 

Таблиця 1 – Перелік «класичних» елементів sGeoSF

* Інші „класичні” елементи НІГД підключаються поступово по мірі 
розвитку GeoSF.
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«стандартні» рішення, тобто рішення, що або найбільш поширені 
в галузі геопросторових даних  або є стандартами де-факто і / або 
де-юре. Так, всі перераховані нижче «класичні» елементи GeoSF 
обов'язково перевірялися на відповідність стандартам із серії ISO 
19100, які розробляються ISO/TК 211.

З теоретичної точки зору, GeoSF ґрунтується на досить 
широко відомих розробках Microsoft і на ідеології UML, а, з 
погляду практики, це ні що інше, як звичайний здоровий глузд. 
Адже ідеологія каркасів і шаблонів насправді вже дуже давно 
застосовується на практиці у виді стандартизованих технологічних 
схем виготовлення продукції, методик виконання різних видів 
робіт, рецептів блюд, та ін. Впровадження технології GeoSF  
дозволяє поширити глобальну ідею стандартизації на архітектуру 
виробників геопросторових даних, що допоможе реалізувати ідею 
НІГД в Україні в цілому. 

Конкретними випадками застосування каркасів GeoSF може 
бути їх використання  в тематичному картографуванні, зокрема 
при створенні комплексних атласів міст, областей.

Особливим випадком застосування каркасів є 
створення цифрової версії Національного Атласу України, 
фундаментального картографічного твору багатоцільового 
призначення, що створює єдину інформаційну (геоінформаційну) 
базу для багатофункціонального використання. 

Дорошкевич С.П.
Інститут географії НАН України

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ КАРТ ҐРУНТОВИХ 
ПОКРИВІВ ПЛЕйСТОЦЕНУ НА ПРИКЛАДІ 

СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ

Scientific bases for creating maps of Pleistocene soil cover 
were considered. The geospatial database has been characterized 
and problems of this mapping have been outlined. The results of 
paleopedologycal research and practical significance of reconstruction 
of ancient soil cover are showed.
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В процесі роботи над кандидатською дисертацією автором 

побудовано 8 картосхем на яких відображено реконструйовані 
ґрунтові покриви теплих етапів плейстоцену середнього 
Побужжя (для широкинського, мартоноського, лубенського, 
завадівського, кайдацького, прилуцького, витачівського та 
дофінівського часів), згідно схеми палеогеографічної етапності та 
детальної стратиграфії плейстоцену України [М.Ф. Веклич та ін., 
1993]. Ці карти були виконані з метою реконструкцій ґрунтового 
покриву на території середнього Побужжя у плейстоцені, що 
надало можливість простежити еволюційні зміни природи в 
плейстоцені на основі палеопедологічних даних, здійснити 
подальші палеоландшафтні та палеокліматичні реконструкції.

За М.Ф. Векличем, палеопедологічні карти 
– це картографічні зображення давніх ґрунтових 
покривів [М.Ф. Веклич, 1989]. Методика їх побудови 
розроблена М.Ф. Векличем, Ж.М. Матвіїшиною, Н.О. сіренко 
та іншими [1979]. Основними даними для побудови 
палеопедологічних карт мають бути результати отримані в 
процесі комплексних палеопедологічних досліджень пам’ятників 
та індикаторів давнього ґрунтоутворення і слідів їх фосилізації. 
На сьогодні опубліковано цілий ряд дрібномасштабних 
картосхем ґрунтових покривів для окремих етапів плейстоцену 
по території України [М.Ф. Веклич, 1958, 1968; М.Ф. Веклич 
та ін., 1973; Т.Д. Морозова, 1981; Н.О. сіренко, с.І. Турло, 
1986; Н.І. Глушанкова, 2008; с.П. Кармазиненко, 2010 та ін.]. 
Палеопедологічні дані є одними з ключових при побудові карт 
палеоландшафтів (карти Ж.М. Матвіїшиної та Н.П. Герасименко), 
в тому числі в Національному атласі України [2007].

Базою даних для побудови картографічних 
зображень ґрунтових покривів минулого є реконструйовані 
показники, які зберігаються у вигляді палеогеографічних 
документів (пам’ятників ґрунтових покривів), цілісність яких 
може бути порушена або навіть повністю знищена протягом 
наступних палеогеографічних етапів. Відсутність можливості 
оперувати цілісною геопросторовою інформацією є принциповою 
відміною та основною проблемою картографування давніх 
ґрунтових покривів. 
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Реконструкція плейстоценових ґрунтових покривів 

передбачає спочатку вивчення опорних та інших розрізів, 
стратиграфічне розчленування товщ субаеральних відкладів та 
визначення генетичних типів викопних ґрунтів за допомогою 
комплексного палеопедологічного методу з активним 
використанням даних мікроморфологічного аналізу та частковим 
залученням результатів щодо вмісту гумусу та карбонатів у 
відкладах. Геопросторовою базою даних для картографічних 
побудов ґрунтових покривів плейстоцену середнього Побужжя 
стали результати власних палеопедологічних досліджень 14 
розрізів плейстоценових відкладів та інтерпретація опублікованих 
раніше матеріалів інших авторів по 19 розрізах. Інтерпретація 
матеріалів інших авторів була ускладнена, оскільки стратиграфічне 
розчленування, визначення генетичних типів ґрунтів та інші дані 
досліджень не завжди задовольняли потреби обраної автором 
схеми характеристики відкладів. Для дослідження найбільш 
цікавих на думку автора ділянок, з метою отримати додаткову 
інформацію щодо особливостей просторового поширення, 
потужностей, літології, геоморфології та палеогеоморфології 
різновікових горизонтів плейстоценових відкладів, для з’ясування 
питань їх генезису, а також для рівномірного покриття площі 
території розрізами, використано дані фондових матеріалів по 15 
свердловинах. 

Масштаб створених картосхем та ступінь інформаційного 
забезпечення реконструкцій палеопедологічними даними надає 
змогу відобразити лише панівні, автоморфні генетичні типи 
ґрунтів. По можливості відображено азональні ґрунти (алювіальні 
та інші гідроморфні ґрунти заплав), поширення алювіальних 
відкладів в межах збережених надзаплавних терас та пізній розмив 
відкладів. На картосхемах також наведено дані властивого для 
ґрунтів механічного складу. Через невелику кількість ключових 
точок дослідження на значній території, межі контурів між 
генетичними типами ґрунтів на картосхемах доволі спрощені та 
схематизовані, що зумовлює широке використання екстраполяції 
та генералізації.

Побудовані картосхеми ґрунтових покривів дозволили 
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прослідкувати еволюцію ґрунтових покривів середнього 
Побужжя протягом плейстоцену. В плейстоцені на Побужжі 
спостерігається два великих етапи в еволюції ґрунтових 
покривів. Починаючи з раннього плейстоцену і до дніпровського 
зледеніння, протягом широкинського, мартоноського, 
лубенського та завадівського часів, формувалися ґрунти в 
умовах теплого та вологого близького до субтропічного клімату 
в сприятливих для вивітрювання умовах. Це підтверджується 
наявністю в розрізах потужних ґрунтових педокомплексів 
представлених червонувато-коричневими, червонувато-бурими, 
коричнювато-бурими та бурими різновидами викопних ґрунтів. 
слід відмітити, що широкинський час був найбільш теплим у 
плейстоцені, мартоноський – найбільш вологим, лубенський – 
найбільш помірним серед ранньоплейстоценових теплих етапів, 
а завадівський – більш вологим в порівнянні з лубенським. 

Після дніпровського зледеніння на території середнього 
Побужжя почали формуватися генетичні типи ґрунтів близьких до 
сучасних та встановилася близька до сучасної ґрунтова зональність. 
В перший кліматичний оптимум кайдацького часу (рис. 1) 
формувалися бурі та сірі лісові ґрунти в дещо холодніших та 
вологіших за сучасні умовах помірного клімату. В прилуцький 
час широко поширилися лучно-чорноземні, лучно-лісові та 
чорноземоподібні ґрунти, що формувалися в умовах теплішого та 
рівномірно-вологішого за сучасний клімату. специфічні ґрунти, 
аналогів яким немає в сучасному ґрунтовому покриві України, 
формувалися у витачівський час. В розрізах вони представлені 
бурими та темно-бурими ґрунтами, які утворилися в умовах 
достатньо теплого, контрастного, змінно-волого-посушливого 
клімату. Дофінівські ґрунти представлені чорноземоподібними 
ґрунтами більш континентального, ариднішого та прохолоднішого 
клімату в порівнянні з сучасним.

Побудовані картосхеми ґрунтових покривів середнього 
Побужжя надають можливість вивчати історію формування 
ґрунтів, як невід’ємної складової давніх ландшафтів та клімату. 
Вони можуть бути використані для вирішення трьох основних 
проблем раціонального природокористування – пошук родовищ 
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корисних копалин, використання утворень земної кори в 
господарській діяльності, прогноз подальших змін географічної 
оболонки на основі реконструкцій природних умов минулого. 
Окрім цього, палеопедологічні дані активно використовуються 
під час геологозйомочних робіт, при стратиграфічному 
розчленуванні субаеральних товщ четвертинних відкладів, при 
палеогеографічних реконструкціях умов проживання давньої 
людини та в навчальному процесі.

Казанцев Н.Н.
Институт географии Российской Академии Наук

БАЗОВыЕ ПРОСТРАНСТВЕННыЕ ДАННыЕ 
И эФФЕКТИВНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРы 

ПРОСТРАНСТВЕННыХ ДАННыХ В РФ

The article describes the main features of activities in field of 
implementation of spatial data infrastructure (SDI) to the state and 
municipal information systems in Russia. Author shows the value of 
«feedback information systems» which really give 500-1000%  annual 
effects from SDI from land taxes in Russia. 

идеология инфраструктуры пространственных данных 
(иПД) в управлении тесно связана с организационным 
разделением процессов ведения и предоставления баз данных 
о территории и собственно деятельности по принятию 
управленческих решений.  Так, характерное до середины 
2000-х гг. совмещение налоговыми органами РФ функций 
администрирования земельного налога с деятельностью 
по формированию баз данных, необходимых для этого 
администрирования, с 2006 г. трансформировалось в систему, 
при которой поставщики баз данных (органы, ведущие 
государственный кадастр недвижимости, органы, ведущие 
единый государственный реестр прав)  организационно отделены 
от исполнителя функции администрирования налога (налоговых 
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органов). Организационное разделение функций ведения и 
предоставления баз данных и государственных функций и услуг, 
основанных на этих данных – естественный процесс, создающий 
условия для формирования более совершенной системы 
разделения ответственности за данные и за принимаемые на их 
основе решения.  Этот процесс является одной из форм разделения 
труда, неизбежных в современный период информатизации, 
увеличения роли рационально-аналитического начала в 
управлении.

В такой схеме управленческие решения неизбежно 
опираются на данные, предоставляемые из различных юридически 
значимых источников. Необходимость интеграции данных из таких 
источников для обеспечения управленческих решений (например, 
функций администрирования налогов)  требует формирования 
модели связей между данными. «Плоская» картина данных 
(каждый поставщик предоставляет «свои» данные, и задача 
– определяемая в том числе и законодательно - сводится к их 
«сборке» вместе и администрированию на основе «собранного») 
неизбежно сменяется «сетевой» - данные связаны друг с другом, 
данные «ссылаются» друга на друга  - например, данные о субъекте 
права ссылаются на данные об объекте права.  Неизбежны 
также и конфликты между данными из различных источников 
- разные источники содержат одни и те же виды сведений, при 
попытках объединения которых нередко обнаруживаются такие 
существенные свойства данных, как их неполнота, неактуальность, 
недостоверность и противоречивость.   Для разрешения конфликтов 
между сведениями из различных источников неизбежно развитие 
представлений об иерархичности ссылок между данными.  Для 
этого необходим  анализ установленных технологий производства 
и предоставления данных -  субъект, ведущий и предоставляющих 
определенную базу данных, часто не является одновременно 
первоисточником сведений, содержащихся в предоставленной им 
базе, нормы права не позволяют возложить на него ответственность 
в случае конфликта этих данных с другими данными, он часто не 
вправе изменить эти данные без воздействия других субъектов 
(воздействия, которое также должно быть регламентировано в 
правовом плане).
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В иерархии ссылок между данными выделяются те из них, 

на которые в конечном итоге ссылаются все другие данные. Такие 
«ссылкообразующие» данные логично называть «базовыми 
данными». Два основных вида базовых данных – данные о 
пространственных объектах, фиксирующие их местоположение 
и местоположение по отношению ко всем другим видам 
пространственных объектов, и данные о субъектах (физических 
лицах, юридических лицах и др.), позволяющие их однозначно 
идентифицировать. Базовые данные, несомненно, имеют 
инфраструктурный характер.

В традиционном управлении данные, относящиеся к 
базовым, по умолчанию считаются как бы интуитивно понятными 
и «не должными» быть источником значительных сомнений. 
В массовом сознании предполагается, что как с описанием 
местоположения объектов, так и с идентифицирующим описанием 
субъектов, в целом все в порядке, и эти вопросы достаточно 
контролируются   какими-то полномочными органами. из 
этого проистекает и главная задача массового управленческого 
сознания – формировать информационные системы обеспечения 
управления, являющиеся надстроечными над базовыми 
данными.  

Анализ существующих информационных систем с точки 
зрения государственных функций и  услуг в РФ показывает совсем 
другую картину. Так, в сфере государственного регулирования 
прав на недвижимость сначала в 1997 г. были законодательно 
сформированы процедуры регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества, затем в 2000-х гг. законодательно 
сформированы процедуры государственного учета прав на сами 
объекты недвижимого имущества, и лишь сейчас во весь рост 
начинает вставать проблема удостоверения местоположения 
объектов недвижимого имущества. Большая часть объектов 
недвижимого имущества в государственных источниках данных 
либо не учтена, либо не имеет необходимых координатных 
описаний, адресных описаний и др. Практически по любой 
территории информация о местоположении пространственных 
объектов, которую можно получить из совокупности источников, 
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в массовом порядке обладает свойствами неполноты, 
недостоверности, неактуальности и противоречивости. Это 
касается сведений о местоположении зданий, дорог, лесных 
объектов, данных о земельных участках, о водных объектах, 
о границах муниципальных образований, а также о взаимном 
соответствии такой информации. Аналогичная ситуация имеет 
место и в отношении данных, идентифицирующих субъекты – 
так, на сайте Уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных  указано, что «минимальный перечень 
персональных данных, достаточный для идентификации 
человека, законодательством РФ не установлен.  Более того, 
по результатам мониторинга законодательства Российской 
Федерации, проведенного Роскомнадзором, было установлено, 
что 75 международных правовых актов, 13 кодексов РФ, более 
100 федеральных законов и 250 актов Правительства Российской 
Федерации устанавливают различные перечни запрашиваемых 
персональных данных.» http://pd.rsoc.ru/faq/faq22.htm Анализ 
показывает также сложную ситуацию с идентификацией 
юридических лиц.

Нормативная база для формирования инфраструктуры 
пространственных данных в РФ и сама необходимая для этого 
среда находится в начальном этапе формирования.  Накопленный 
опыт движения в этом направлении показывает, что палитра 
представлений об иПД крайне широка – от понимания иПД 
как еще одного наименования «общественного заказа» для 
традиционно осуществляемой деятельности в области геодезии и 
картографии  до коренного изменения системы информационного 
взаимодействия между субъектами, производящими и 
использующими пространственные данные. В этом отношении 
существенным представляется обратить внимания на 
представления об эффективности иПД с учетом специфики 
пространственных данных в РФ.

В одном из первых национальных стандартов по иПД - 
ГОсТ Р 53339-2009 «Данные пространственные базовые. Общие 
требования», подготовленным институтом географии РАН 
совместно с Госгисцентром, даны следующие определения :
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«3.1.1 базовый пространственный объект. 

Пространственный объект, пространственные данные о котором 
являются основой для удостоверения местоположения других 
пространственных объектов.

3.1.2 удостоверение местоположения пространственного 
объекта. Описание пространственного объекта с помощью 
набора данных, включающего в себя координатное описание, 
идентификатор, наименование (при наличии – адрес) 
объекта, описание его топологических отношений с другими 
пространственными объектами, предоставленными юридически 
значимым источником пространственных данных»

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=174532
В соответствии  с действующими нормативными 

документами, наборы таких характеристик формируются для всех 
наборов базовых пространственных объектов – геодезические 
пункты, единицы территориального деления, объекты 
кадастрового деления территории, земельные участки, лесные 
кварталы, поверхностные водные объекты, объекты транспортной 
сети, особо охраняемые природные объекты, строения (здания), 
территории, создание и предоставление пространственных 
данных по которым регламентировано в законодательстве РФ 
требованиями к государственной тайне.

Основные вопросы относятся к особенностям технологии 
фиксации указанных пространственных данных, организации 
их предоставления и интеграции. При этом, в отличие от стран 
западной европы и  северной Америки, из которых происходит 
распространение терминологии и технологий иПД и где основной 
источник эффективности иПД – снижение затрат на доступ к 
предоставляемым пространственным данным, в РФ существует 
значительно более эффективное (в абсолютном и относительном 
выражении) направление использования иПД. Это направление 
основывается на обеспечении контура обратной связи при 
предоставлении пространственных данных для различных 
государственных функций и услуг. 

На примере мобилизации налоговых доходов (в 
отношении земельного налога и налога на имущество) ежегодная 
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эффективность «прирост доходов в бюджет/затраты» от такой 
обратной связи  составляет около 500-1000% (больше по 
земельному налогу, меньше по налогу на имущество). В целом 
возможный потенциальный прирост доходов по территории 
РФ оценивается примерно  в 100 млрд. рублей в год. Обратная 
связь основывается на создании информационных систем, 
интегрирующих сведения из совокупности источников, 
предоставляемых в целях администрирования налогов,  
формировании баз выявленных «плохих» (с точки зрения 
администрирования налогов) данных по пространственным 
объектам и организации процессов превращения «плохих» 
данных в «хорошие». При этом, как и должно быть при улучшении 
любых инфраструктурных составляющих информационной 
системы, процесс оказывается эффективным для всех участников 
процесса – органов местного самоуправления – получателей 
мобилизованного налога, налоговых органов, органов Росреестра, 
субъектов РФ, правообладателей земельных участков. существенна 
реализация таких решений на основе активно развивающихся 
портальных технологий, которая уже показала свою значительную 
эффективность.  создаваемые информационные системы, в свою 
очередь, обеспечивают оценку существующих рисков различных 
юридически  значимых действий по отношению к объектам 
недвижимости, формирование программ снижения этих рисков, 
и на этой основе – более благоприятные условия для инвесторов 
и лиц, намеренных совершать сделки с недвижимостью, на 
основе услуг по систематизированной, охватывающей всю 
территорию конкретного района, оценке и помощи в снижении 
рисков их деятельности и уменьшении их дополнительных 
затрат, неизбежных в условиях отсутствия таких услуг. создан 
специализированный портал для помощи в данном направлении 
органам местного самоуправления http://www.municipalitet.info.

Традиционные технологии создания и предоставления 
картографических документов должны при этом плотно 
интегрироваться с технологиями предоставления базовых 
пространственных данных, а также производных (тематических)  
пространственных данных, с применением портальных 
технологий. 
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Карпінський Ю.О., Лященко А.А.

Науково-дослідний інститут геодезії та картографії

ВІД ІНФРАСТРУКТУРИ КАРТОГРАФІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА

ДО ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

Вступ. сучасні геоінформаційні ресурси створюються в 
результаті застосування інформаційно-комунікаційних космічних 
(ІКК) технологій: глобальних навігаційних супутникових 
систем (ГНсс-мереж), які забезпечують виконання більшості 
геодезичних робіт; аерокосмічних систем високої роздільної 
здатності, багатозональних систем дистанційного зондування 
Землі та цифрових методів оброблення зображень для отримання 
інформації про Землю; високопродуктивних засобів отримання 
просторової інформації про Землю в режимі реального часу на 
основі систем оптико-електронного сканування місцевості, баз 
геопросторових даних та інформаційних комп'ютерних мереж. 
Геоінформаційні ресурси мають багатогалузеве походження, 
багатоцільове та міжгалузеве застосування, а  їх виробництво є 
трудомістким і витратним. 

З 1998 по 2010 рік виконувались дві державні програми 
розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного 
картографування за Постановами Кабінету Міністрів України 
№ 181 від 16.02.1998 року та № 37 від 16.01.2003 року. Виконання 
програм дозволило досягти певних зрушень у топографо-
геодезичній діяльності та національному картографуванні. В 
Україні завершено роботи з модернізації планової складової 
Державної геодезичної мережі, що забезпечило виконання 
Постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 
року №1259 про впровадження з 1 січня 2007 року Державної 
геодезичної референцної системи координат УсК – 2000, 
яка відповідає сучасним вимогам щодо впровадження єдиної 
високоточної координатної основи картографування території 
із застосуванням новітніх технологій. створено набори 
геопросторових даних на територію країни з роздільною здатністю 
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масштабу 1 : 200 000 як основи для геоінформаційних систем 
загальнодержавного та регіонального значення, реалізовано 
картографічний web-сервер дослідної Української картографічної 
мережі для публікації та підтримки електронних на територію 
України в цілому, областей та окремих міст в Інтернет, послугами 
якої користується більшість web-порталів України, підприємств 
та громадян, видано Національний атлас України, налагоджено 
серійний випуск вітчизняних цифрових фотограмметричних 
станцій та цифрових аеросканерів. 

Однак в умовах недостатнього фінансування та 
неналежного рівня координування топографо-геодезичної 
діяльності та картографування, що проводилася в різних галузях, 
суттєво не покращено загальний стан топографо-геодезичного та 
картографічного забезпечення, зокрема:

70 відсотків топографічних карт і планів усіх масштабів - 
створено понад 15 років тому і за своєю актуальністю та 
інформаційним змістом вони не відповідають сучасним 
потребам;

відсутня ефективна постійно-діюча система - 
геоінформаційного моніторингу місцевості та поновлення 
геопросторових даних; 

рівень геоінформаційної продукції відстає від темпів - 
розвитку і застосування інформаційних і телекомунікаційних 
технологій;

місцеві системи координат населених пунктів не прив’язані - 
до Державної геодезичної мережі України, яка реалізує Державну 
геодезичну референцну систему координат УсК-2000;    

невідповідність геопросторових даних вимогам - 
міжнародних стандартів в сфері географічної інформації / 
геоматики.

Визначення проблеми. У більшості випадків 
геоінформаційні ресурси в державному секторі створюються за 
відомчим принципом без узгодженої технологічної політики, 
без єдиних методичних засад і технічних регламентів. Процеси 
збирання, вимоги до структури, складу та якості геопросторових 
даних не координуються, дані реєструються з використанням 
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різних картографічних джерел, в різних системах координат, 
у відмінних системах класифікації та з використанням різних 
програмно-технологічних засобів. 

Нескоординована діяльність неминуче призводить до 
неузгодженості інформаційних потоків та дублюванню затратних 
і трудомістких топографо-геодезичних і картографічних робіт 
із збирання та формування даних, а зрештою до збільшення 
витрат при зниженні якості та цінності інформації як основи 
функціонування систем інформаційної підтримки прийняття 
управлінських рішень.

Проблема розвитку топографо-геодезичної та 
картографічної діяльності полягає у необхідності комплексного 
вирішення питань підвищення рівня функціонування системи 
виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання 
та використання геопросторових даних в різних сферах 
життєдіяльності суспільства і держави, розширення ринку 
сучасної геоінформаційної продукції та геоінформаційних 
послуг, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктуру 
геопросторових даних шляхом впровадження в Україні 
національної інфраструктури геопросторових даних

Основними причинами виникнення проблеми є:
неналежний рівень координації діяльності органів - 

виконавчої влади із здійснення заходів, неналежний рівень 
забезпечення міжгалузевих та міжрегіональних зв’язків,  
пов’язаних з виконанням топографо-геодезичних та 
картографічних робіт та недостатній обсяг фінансування таких 
заходів;

значне дублювання топографо-геодезичних та - 
картографічних робіт, що виконуються за державними 
замовленнями в різних галузях; 

обмежений доступ до геопросторових даних, що - 
накопичується у відомчих фондах, недосконалість порядку 
надання  геоінформаційних ресурсів, що є державною власністю, 
органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування 
та їх виконавчим органам, а також порядку їх взаємообміну на 
відповідному рівні;

відсутність єдиної системи національних стандартів на - 
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геоінформаційну продукцію;

відсутність доступних метаданих про геодезичні - 
та картографічні роботи і про створені за їх результатами 
геопросторові дані;

відсутність організаційної структури та мережі - 
геоінформаційних центрів, уповноважених та відповідальних 
за створення і ведення баз геопросторових даних на 
загальнодержавному, регіональному та місцевих рівнях;

повільне впровадження системи єдиних - 
загальнодержавних геоінформаційних ресурсів.

Визначені проблеми мають у відповідності до Закону 
України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» 
загальнодержавне значення, а їх комплексне розв'язання можливе 
шляхом розроблення, прийняття і виконання Державної цільової 
науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної 
діяльності та національного картографування на 2011-2015 роки. 
Реалізація Програми вимагає від спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з питань топографо-
геодезичної і картографічної діяльності координації діяльності, 
центральних та місцевих органів виконавчої влади і Національної 
академії наук України.

Можливі варіанти розв’язання проблеми. сьогодні вже 
очевидно, що сегмент виробництва традиційних аналогових 
карт на твердих носіях зменшується, натомість потреба в базах 
топографічних даних, цифрових та електронних топографічних 
картах багатократно збільшується. саме це обумовлює 
необхідність переосмислення традиційних та формулювання 
додаткових вимог до топографічних карт. 

Від класичної карти успадковується традиційні вимоги до 
вимірювальних та зображувальних властивостей: актуальність, 
достовірність, точність, наочність. Натомість цифрові та 
електронні карти висувають додаткові вимоги, серед яких 
в першу чергу необхідно виділити вимоги до внутрішньої 
конструкції – просторової схеми бази геопросторових даних. 
Тоді основним трендом при визначенні призначення та функцій 
топографічного картографування в Національній інфраструктурі 
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геопросторових даних є забезпечення переходу від простого 
відображення інформації про місцевість, яку дають традиційні 
карти, до створення баз геопросторових даних та знань. А власне 
топографічна карта (в традиційній, цифровій або електронній 
формі) складається за результатами запиту до бази геопросторових 
(топографічних) даних (БТД).

Очевидно, що в зв’язку з переходом від картографічної 
парадигми до баз геопросторових даних виникає науково-
прикладна проблема встановлення взаємодії та визначення 
призначення і функцій топографічного картографування в 
Національній інфраструктурі геопросторових даних.

Нормативно-правове та інституційне забезпечення є 
визначальними факторами успішного створення та розвитку 
інфраструктури геопросторових даних, оскільки йдеться не 
тільки про широке впровадження нових геоінформаційних 
технологій, а, насамперед, про нову політику та нові форми 
правових і виробничих відносин у сфері забезпечення зростаючих 
потреб суспільства в геоінформаційній продукції на всіх рівнях 
державного управління: галузевому, міжвідомчому, соціальному 
і територіальному. 

Можливі три варіанти законодавчого забезпечення у сфері 
геопросторових даних. 

Збереження та використання чинного законодавства 1. 
без внесення змін. У такому випадку нескоординована діяльність 
неминуче призведе до збільшення неузгодженості інформаційних 
потоків і дублюванню дорогих та трудомістких вишукувальних 
робіт по збиранню і формуванню даних, а зрештою до збільшення 
витрат при зниженні якості та цінності геопросторової 
інформації.

Внесення змін до Закону України “Про топографо-2. 
геодезичну і картографічну діяльність”. Мета та зміст цього Закону 
визначає порядок і засади виконання регламентованих топографо-
геодезичних та картографічних робіт для потреб держави та 
суспільства, але не охоплює всю сферу геопросторових даних в 
цілому. Ця сфера значно ширша та включає усі види діяльності по 
виробництву та використанню геопросторових даних, що можуть 
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мати географічну (просторову) прив’язку.

Глобальність цільових завдань створення НІГД та 3. 
її міжгалузевий характер потребує прийняття окремого Закону 
України ”Про національну інфраструктуру геопросторових 
даних” і внесення відповідних змін в законодавчі й нормативні 
акти в сфері топографо-геодезичної діяльності та в суміжних 
сферах виробництва і використання геопросторових даних.

Відповідний законопроект було розроблено на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України № 1021-р від 21 
листопада 2007 р. ”Про схвалення Концепції проекту Закону 
України “Про національну інфраструктуру геопросторових 
даних”.

В проекті Закону України ”Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних” знайшли відображення поняття: 
геопросторові дані, інфраструктура геопросторових даних, базові та 
профільні набори геопросторових даних, метадані, геоінформаційні 
ресурси, а також визначений порядок створення та обігу географічної 
інформації, в тому числі через членство в саморегульованих 
організаціях з виробництва геопросторових даних.

Міжнародний досвід та стан формування 
інфраструктури геопросторових даних в Україні. З середини 
90-х років минулого століття уряди більшості країн світу 
приділяють велику увагу формуванню та розвитку національних 
інфраструктур геопросторових даних, які об’єднують усі ланки 
та види забезпечення вироблення, постачання і використання 
геоінформаційних ресурсів. Більш ніж у 120 державах розроблено 
та реалізуються відповідні національні програми, консолідуються 
інтелектуальні та фінансові ресурси, координується діяльність 
різних відомств та підприємств у цій сфері. сША, Канада, 
Австралія і більшість країн Європейського союзу вже завершили 
свої програми створення основ інфраструктури геопросторових 
даних [8,9,10,11]. Розширюється міжнародне співробітництво 
та інтеграція національних інфраструктур геопросторових 
даних у загальні міжнаціональні та глобальні інформаційні 
інфраструктури. Зокрема, Європейським парламентом і 
Радою Єс затверджена програма INSPIRE зі створення у 2005-
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2013 рр. європейської інфраструктури геопросторових даних. 
Аналогічні інтеграційні процеси характерні для групи держав 
Азії і Тихоокеанського регіону, центральноамериканських країн і 
Африки. У 1996 р. засновано Асоціацію Глобальної інфраструктури 
просторових даних (GSDI) – всесвітній координаційний орган 
проекту світової інфраструктури геопросторових даних, 
основною метою якого є сприяння формуванню національних 
інфраструктур, у першу чергу в країнах, що розвиваються, та 
країнах з економікою перехідного типу.

Особливо треба відзначити ініціативи Європейської 
асоціації національних картографо-геодезичних та кадастрових 
служб  EuroGeographics щодо створення компонентів 
інфраструктури геопросторових даних, зокрема:

EuroGlobalMap (EM) – створення бази геопросторових 1. 
даних карти Європи в М 1:1 000 000, гармонізованою зі 
специфікаціями проекту Global Map; 

EuroRegionalMap – гармонізована база даних 2. 
топографічного покриття Європи в М 1:250 000 за специфікаціями 
НАТО; 

EuroRoadS – створення суцільного стандартизованого 3. 
пан-європейського набору цифрових даних дорожньої 
інфраструктури 

RISE – розробка рекомендацій та технічних специфікацій 4. 
створення наборів геопросторових даних цифрової моделі 
рельєфу та гідрографії 

EuroGeoNames – розподілена мережа багатомовних баз 5. 
даних географічних назв країн Європи

 EuroBoundaries – багатоцільовий набір даних визначення 6. 
та опису державних кордонів країн Європи 

SABE – гармонізований набір адміністративно-7. 
територіальних даних, що покриває країни Єс та 10 інших країн 
Європи в М 1:100 000 та М 1:1 000 000 

EuroMapFinder – EuroGeographics портал метаданих для 8. 
наборів геопросторових даних Європи 

Pricing & Licensing – цільовий проект визначення та 9. 
узгодження усіма членами EuroGeographics рекомендацій щодо 
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спільної політики в сфері геопросторових даних в рамках проектів 
EuroGeographics та яка забезпечила б основу для узгодження 
національних політик в цій сфері в країнах Європи. 

Досвід національних та міжнародних проектів надає 
перевірені на практиці методологію, правила, процедури 
та механізми реалізації інфраструктури як інформаційно-
телекомунікаційної системи, що забезпечує широкий доступ 
до національних геоінформаційних ресурсів громадянам, 
підприємствам та органам влади через мережу Інтернет, в тому 
числі через портали «електронних урядів». Поетапний розвиток 
національних інфраструктур геопросторових даних спрямовано 
на поглиблення міжвідомчої взаємодії, розповсюдження 

Рис. 1. НІГД – ядро геоінформаційного середовища країни
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успішного досвіду на регіональний і місцевий рівні, інтегрування 
у міжнародні та глобальну інфраструктури геопросторових 
даних.

Структура та компоненти національної 
інфраструктури геопросторових даних. Національна 
інфраструктура геопросторових даних визначається як система, 
що включає організаційну структуру, технічні та програмні 
засоби, базовий та профільні набори геопросторових даних, 
метадані каталоги та бази метаданих, сервіси геопросторових 
даних та технічні регламенти і стандарти, необхідні для 
виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання 
та використання геопросторових даних [1,4,5,7]. 

Національна інфраструктура геопросторових даних 
формується як складова Національної інформаційної 
інфраструктури України. На сферу інфраструктури 
геопросторових даних поширюється дія нормативно-правових 
актів, нормативно-технічних документів, технічних регламентів 
і технологічних угод, що чинні в інформаційній сфері країни 
відносно створення та використання інформаційних ресурсів.

В інфраструктурі геопросторових даних використовується 
інформаційне середовище, засоби телекомунікації та зв’язку, 
програмно-технічні комплекси та організаційно-технологічні 
структури, які були створені при формуванні Національної 
інформаційної інфраструктури.

У свою чергу на сферу формування національних 
інформаційних ресурсів у частині геоінформаційного 
забезпечення органів державного управління, засобів доступу 
та використання геопросторових даних, поширюється дія 
нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, 
технічних регламентів і технологічних угод,  які будуть прийняті 
при створенні інфраструктури геопросторових даних.

Національна інфраструктура геопросторових даних 
складається з комплексу уніфікованих регіональних, галузевих 
і міжгалузевих інформаційних систем, що ґрунтуються на 
геоінформаційних технологіях, використовують та виробляють 
уніфіковані геоінформаційні ресурси із застосуванням єдиної 
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цифрової топографо-геодезичної основи (базового набору 
геопросторових даних) та єдиної системи технічних регламентів, 
стандартів  класифікаторів і кодифікаторів даних.

В інфраструктурі геопросторових даних визначаються такі 
основні компоненти:

1) нормативно-правове та інституційне забезпечення; 
2) базові набори геопросторових даних; 
3) профільні набори геопросторових даних; 
4) метадані та каталоги метаданих для забезпечення пошуку 

і доступу до геопросторових даних; 
5) технічні регламенти і стандарти на геопросторові дані, 

метадані та геоінформаційні сервіси; 
6) програмно-технологічні засоби формування і актуалізації 

геопросторових даних, wEB-картографування та забезпечення 
доступу, використання і розповсюдження геопросторових даних 
в інформаційних мережах. 

Базові набори геопросторових даних. Базовий набір 
геопросторових даних утворює ядро геоінформаційних 
ресурсів інфраструктури, завдяки якому просторово і тематично 
об’єднуються всі інші геопросторові та негеопросторові 
(атрибутивні, профільні, тематичні) дані, що спільно виробляються 
та використовуються в інтегрованому геоінформаційному 
середовищі інфраструктури.

Базові геопросторові дані формуються на 
загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

склад базових наборів геопросторових даних 
встановлюється нормативно-правовими актами України. Органи 
державної влади регіонального рівня та органи місцевого 
самоврядування наділяються правом розширення складу базових 
наборів геопросторових даних, що використовуються в інтересах 
регіонів та інших адміністративно-територіальних утворень.

До базового набору включаються геопросторові дані, які 
відповідають як мінімум одному з таких критеріїв: придатні 
для використання в процесі інтеграції інформаційних ресурсів; 
забезпечують точну (просторову та/або атрибутивну) прив’язку 
тематичних даних або інших просторових об’єктів; мають 
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підвищену стійкість до змін в просторі та часі; забезпечують 
зниження обсягів атрибутивних даних постійного зберігання та 
скорочують витрати на їхнє введення і актуалізацію.

Типовий базовий набір геопросторових даних визначається 
у такому складі: топографічна основа, кадастрові дані про об’єкти 
нерухомості, реєстри вулиць та адрес населених пунктів, аерофото- 
та космічні зображення. Вони розміщуються як загальнодоступні 
геопросторові дані для відкритого використання в глобальній 
інформаційній мережі усіма зацікавленими організаціями та 
громадянами.

Рис. 2. Узагальнена модель НІГД
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Обов'язок введення окремих груп базових геопросторових 

даних має бути покладений на організації, що за своїм галузевим 
призначенням здійснюють функції обліку та/або інформаційного 
забезпеченню керування об'єктами,  дані про які віднесені до 
базових.

Інтеграція окремих груп базових геопросторових даних 
з метою створення цілісного геоінформаційного ресурсу 
здійснюється за кошти відповідних бюджетів.

Базові набори геопросторових даних призначені для 
обов'язкового використання усіма органами державного 
управління та місцевого самоврядування й організаціями, що 
беруть участь у створенні геопросторових даних за рахунок 
відповідних бюджетів. 

Базові набори геопросторових даних є доступним 
державним або комунальним інформаційним ресурсом 
відкритого опублікування. Вони надаються усім зацікавленим 
особам на умовах і в порядку, установлюваному відповідними 
законодавчими і нормативно-правовими актами України. Умови 
та вартість надання базових наборів геопросторових даних мають 
стимулювати їхнє широке використання.

створення базових геопросторових даних має носити 
послідовний характер, що забезпечує перехід від використання 
цифрових карт, як базової інформації про місцевість, до 
використання базових наборів геопросторових даних у 
стандартизованій цифровій формі подання .

Профільні набори гепросторових даних. До профільних 
наборів геопросторових даних належать усі види географічних 
даних, що створюються з використанням базових наборів даних 
і відповідають вимогам стандартів на географічну інформацію та 
метадані, розміщені в інформаційному середовищі інфраструктури 
з дотриманням принципів і правил доступу та використання 
геоінформаційних ресурсів. Такі набори можуть створюватися 
органами державної влади та місцевого самоврядування, 
підприємствами та громадянами. 

Черговість створення профільних наборів геопросторових 
даних визначається з урахуванням першочергових потреб 
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суспільства, органів державної та місцевого самоврядування. До 
таких можна віднести набори геопросторових даних, засновані 
на інтегруванні базового набору геопросторових даних з базами 
даних Держкомстату України, дані дорожньо-транспортної 
інфраструктури для транспортно-навігаційних систем, набори 
даних у сфері використання природних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища. склад останніх 
доцільно гармонізувати з вимогами Європейської інфраструктури 
геопросторових даних (INSPIRE).

Метадані геопросторових даних.  Каталоги та бази 
метаданих містять упорядковані формалізовані набори 
спеціальних даних (“даних про дані”), в яких описуються 
структура та властивості елементів географічної інформації, 
що зберігається і пропонується в цифровому і нецифровому 
вигляді, з метою забезпечення пошуку і обміну інформацією між 
її власниками (виробниками) і користувачами. Метадані важливі 
не тільки для зовнішньої публікації, але і для ведення каталогів 
власних геоінформаційних ресурсів в організаціях.

Наявність метаданих є необхідною умовою створення 
ринку геопросторових даних та сталого функціонування НІГД. 
У зв'язку з цим організація формування, зберігання і доступу до 
метаданих є завданням загальнодержавного значення.

До основних функції метаданих відносяться:
підтримка пошуку геопросторових даних на основі ••

інформації про тематику та територіальне охоплення розміщеного 
в НІГД набору даних;

оцінка призначення і придатності, виходячи з ••
метаданих про склад, роздільну здатність та інші показники 
якості гепросторових даних;

забезпечення доступ до даних за вказаними логічними ••
адресами вибраних геоінформаційних ресурсів в середовищі 
НІГД;

підтримка застосування даних за інформацією про ••
вимоги щодо організації процесів оброблення і умов використання 
геопросторових даних.

Обслуговування механізму обміну геопросторовими даними 
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в НІГД з використанням Інтернет - технології вимагає створення 
та подання метаданих у відповідності до вимог міжнародних 
стандартів та технічних специфікацій взаємодії в глобальних 
інформаційно-пошукових системах.

Практично у всіх проектах ІГД національного та 
міждержавного рівнів за основу регламентів для створення 
і підтримки метаданих застосовують міжнародний стандарт 
ISO 19115 ”Географічна інформація. Метадані”, який визначає 
склад і структуру метаданих для опису географічної інформації, та 
Технічні вимоги ISO 19139, які встановлюють правила кодування 
та подання цих метаданих з використанням мови XML. ISO 19115 
орієнтований на підтримку багатомовних метаданих, використання 
сучасних засобів документування (включаючи словник даних), 
підтримку національних і тематичних профілів стандарту, базування 
на інших міжнародних стандартах (наприклад, для подання дат, часу, 
координат тощо).

У відповідності до стандарту ISO 19115 метадані 
формуються як сукупність тематичних блоків (розділів), кожен 
з яких містить інформацію про певні  характеристики набору 
геопросторових даних, а саме: зміст метаданих, відомості про 
просторову прив’язку території, що представлена в даних; 
відомості про якість даних, про організацію та структуру 
геопросторових даних; довідкова інформація про джерела даних, 
про дату відповідності даних місцевості, контакти з виробниками 
та постачальниками даних тощо.

Набори метаданих мають ієрархічну структуру. Верхній 
рівень містить узагальнені дані тематичних блоків (розділів) 
у відповідності до стандарту ISO 19115 та розміщуються в 
пошукових інформаційних системах, в тому числі на web-
серверах клірингових центрів. В метаданих нижчих рівнів 
подається детальна інформацію про структуру, системи 
класифікації та кодування геопросторових даних. Метадані цих 
рівнів розміщуються на серверах провайдерів та виробників 
геопросторових даних. Найнижчий рівень метаданих міститься 
безпосередньо в базах геопросторових даних та містить 
інформацію про точність, актуальність і джерело походження 
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даних для кожного об’єкту в наборі геопросторових даних.

За стандартами ISO основною для публікування метаданих 
вибрана метамова XML, яка є універсальним засобом формального 
опису різнорідних, складних за структурою та семантикою даних. 
Для використання метаданих створюються відповідні бази даних, 
каталоги баз даних та каталоги метаданих, які розміщуються на 
web-серверах пошукових систем та геопорталах.

Для підтримки метаданих в середовищі УкрНІГД 
необхідно розробити національний та професійно-орієнтований 
профіль ISO 19139. Дотримання вимог такого профіль має бути 
обов’язковим для усіх виробників геопросторових даних, що 
дозволить забезпечити семантичну та синтаксичну сумісність 
із засобами їх каталогізації та обміну метаданими в середовищі 
глобальної мережі Інтернет. 

На відміну від БНГД, ведення баз метаданих не потребує 
їх збереження й актуалізації в одній організації. Однак, виходячи 
з державної значимості метаданих та організації чіткої схеми їх 
формування в країні, доцільним є об’єднання задач актуалізації 
БНГД і ведення баз метаданих по визначеній території або 
предметній сфері в одному уповноваженому центрі, за яким 
закріплена відповідна територія або предметна сфера.

Зважаючи на роль метаданих, як важливого інформаційного 
ресурсу про наявність гепросторових даних та іншої 
картографічної продукції, доцільно уже на перших етапах 
розгортання НІГД забезпечити створення та підтримку каталогів 
метаданих та впровадити обмін даними між органами державної 
влади і місцевого самоврядування з використанням мережі 
Інтернет. Це дасть змогу значно зменшити дублювання робіт зі 
створення геопросторових даних та забезпечити доступ до них 
усіх зацікавлених громадян і організацій.

Стандарти та технічні регламенти. Забезпечення 
інтероперабельності компонентів інфраструктури ґрунтується на 
створенні та дотриманні єдиної системи національних стандартів 
і технічних регламентів у сфері виробництва, зберігання, 
постачання та використання геопросторових даних. 

Така система національних стандартів має створюватися на 
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основі гармонізації відповідних міжнародних стандартів, включи 
такі першочергові об'єкти стандартизації [2,3,6]:

термінологічний і термінологічно-понятійний апарат; •
каталоги наборів геопросторових даних; •
каталоги геопросторових об’єктів та їх атрибутів; •
єдина система класифікації, ідентифікації та кодифікації  •

властивостей об’єктів у моделях геопросторових даних;
просторові схеми в моделях геопросторових даних; •
правила цифрового опису, еталонна структура, склад,  •

моделі, формати подання та обміну для базових наборів 
геопросторових даних;

правила цифрового опису, еталонна структура, склад,  •
моделі, формати подання та обміну для реєстру адрес населених 
пунктів;

правила цифрового опису, еталонна структура,  •
моделі, формати подання та обміну для профільних наборів 
геопросторових даних;

правила опису, структура, склад, формати подання та  •
обміну для метаданих;

протоколи обміну геопросторовими даними, цифровими і  •
електронними картами в глобальних інформаційних мережах;

інтерфейси картографічної взаємодії з геоінформаційними  •
серверами в глобальних інформаційних мережах;

вимоги до якості та процедури оцінки відповідності  •
наборів геопросторових даних.

Основні заходи з розвитку національної інфраструктури 
геопросторових даних. Позитивні зрушення та останні 
досягнення в реформуванні топографо-геодезичної діяльності 
полягають в наступному:

удосконалення нормативно-правового забезпечення  •
топографо-геодезичної діяльності та НІГД;

створення та впровадження нової Державної геодезичної  •
референцної системи координат УсК 2000;

розвиток перманентної мережі спостережень Глобальних  •
навігаційних супутникових систем (УПМ ГНсс);

формування цифрових геоінформаційних ресурсів; •
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розроблення комплексу стандартів “База топографічних  •

даних ”, гармонізованого з міжнародними стандартами серії ISO 
19100;

розроблення програмних засобів геопорталу  •
геоінформаційних ресурсів України.

В напрямі удосконалення нормативно-правового 
забезпечення треба відзначити прийняття 11 лютого 2010 
року Закону України “Про внесення змін до Закону України 
“Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, а 
також розроблення проекту Закону України “Про національну 
інфраструктуру геопросторових даних”. Першим Законом серед 
інших новацій передбачено, що виконання загальнодержавних 
топографо-геодезичних і картографічних робіт організовує 
і координує спеціально уповноважений центральний 
орган  виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності на основі встановлених Кабінетом 
Міністрів України порядку загальнодержавного топографічного і 
тематичного картографування. Вперше в Законі України йдеться 
про державні топографічні та тематичні карти. Набуття 
такого статусу топографічних та тематичних карт створює 
умови для реформування картографічної діяльності, але вимагає 
значного підвищення їх актуальності, якості та інформаційно-
технологічного рівня.

Прийняття Закону України “Про національну 
інфраструктуру геопросторових даних” забезпечить правові 
та організаційні основи створення та розвитку Національної 
інфраструктури геопросторових даних в Україні як основи 
виробництва, зберігання, постачання та використання 
геопросторових даних, розвитку ринку сучасної геоінформаційної 
продукції й геоінформаційних послуг та інтегрування України в 
глобальну і європейську інфраструктури геопросторових даних.

З 2007 р. для забезпечення топографо-геодезичних і 
картографічних робіт на території країни запроваджується система 
координат УсК 2000, яка узгоджена з Міжнародною загально земною 
референцною системою координат ITRS/ITRF 2000 на епоху 2005 р. 
та закріплена пунктами космічної геодезичної мережі. 
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За останні роки в Україні створено значні обсяги цифрових 

геоінформаційних ресурсів для підтримки ГІс в різних сферах 
діяльності, зокрема:

розроблений банк цифрових топографо-геодезичних - 
даних, який містить базу даних пунктів державної геодезичної 
мережі, цифрові топографічні карти масштабу 1: 200 000 на 
всю територію України та масштабу 1: 10 000 для великих міст, 
цифрові ортофотоплани масштабу 1: 2 000 для окремих територій, 
базу даних просторової моделі рельєфу на основі масштабу 
1:200 000 на всю територію України та масштабу 1:10 000 для 
великих міст; 

в рамках Проекту Міжнародного банку “Видача - 
державних актів на право власності на землю у сільській 
місцевості та розвитку системи кадастру” завершуються роботи 
з аерофотознімання та виготовлення цифрових ортофотокарт і 
ортофотопланів на всю територію країни;

введена в дію єдина система класифікації та кодування - 
топографічних об’єктів та їх атрибутів;

створена дослідна картографічна мережа на основі - 
технології web-картографування, яка має повну функціональність 
для віддаленого створення, адміністрування та використання 
геопросторових даних.

Завершена розробка комплексу стандартів ”База 
топографічних даних” (Кс БТД), який гармонізований з 
міжнародними стандартами серії ISO 19100. Кс БТД призначений 
для забезпечення інформаційної та функціональної сумісності 
компонентів БТД на основі уніфікованої структур, єдиної 
системи класифікації і кодування топографічних об’єктів та їх 
атрибутів, правил цифрового опису векторних даних і цифрових 
моделей рельєфу, метаданих для топографічних об’єктів і наборів 
топографічних даних, форматів експорту/імпорту топографічних 
даних у процесі інформаційної взаємодії компонентів у середовищі 
бази топографічних даних та БТД з іншими системами.

До основних складових Кс БТД входять такі стандарти: 
Загальні вимоги;••
Каталог об’єктів і атрибутів;••
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Правила кодування та цифрового опису векторних даних;••
Правила цифрового опису рельєфу;••
Принципи оцінки якості топографічних даних;••
Вимоги до якості топографічних даних;••
Методи оцінки якості;••
Цифрові ортофотокарти;••
Правила підготовки до видання цифрових та електронних ••

карт;
Обмінний формат геопросторових даних на основі ••

географічної мови розмітки GML.
В основу розроблення комплексу стандартів покладено такі 

загальні положення і принципи:
об’єктно-орієнтований підхід в моделюванні 1) 

місцевості;
гармонізація комплексу стандартів БТД з 2) 

основоположними міжнародними стандартами серії ISO 19100;
 використання уніфікованої мови моделювання UML 3) 

для подання в усіх стандартах концептуальних, структурних та 
інформаційних моделей;

повнота каталогу об’єктів та атрибутів, яка 4) 
забезпечується повним переліком усіх типів об’єктів, що 
реєструються в БТД, та їх атрибутів з доменами значень і 
відношеннями;

повнота ідентифікації об’єктів, коли кожному об’єкту 5) 
присвоюється унікальний топографічний ідентифікатор  - TOID, а 
також код за відповідним галузевим класифікатором, якщо такий 
існує;

допустимість декількох альтернативних просторових 6) 
моделей подання одного й того ж об’єкта в БТД, які мають 
однаковий топографічний ідентифікатор та пов’язані з єдиним 
набором атрибутивних даних для всіх варіантів просторового 
подання об’єкта; 

підтримання топології векторної моделі об’єктів як 7) 
мінімум на рівні планарного графу для точок, вузлів і відрізків 
лінійних об’єктів та відрізків контурів об’єктів з площинним 
типом локалізації; 
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 ведення як спільних метаданих для піднабору об’єктів 8) 

одного типу, так і метаданих про окремі об’єкти та/або їх 
атрибути, а також версій моделей об’єктів для реєстрації будь-
яких змін просторових властивостей топографічних об’єктів та/
або їх атрибутів.

Завершена розробка програмних засобів геопорталу 
геоінформаційних ресурсів України, які забезпечують: 

формування та підтримку бази метаданих про  •
геоінформаційні ресурси, яка за структурою основних розділів 
метаданих відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 
19115: Географічна інформація. Медадані;

створення та роботу спеціалізованого картографічного  •
web-серверу як основного засобу доступу і публікації метаданих 
в мережі Інтернет на основі електронних карт-навігаторів на 
територію України й окремих її регіонів (областей, районів, 
великих міст або інших територіальних утворень) та електронних 
довідників видів і тематичних розділів геоінформаційних 
ресурсів;

формування та підтримку геокодованого довідника  •
географічних назв на територію України з доступом до нього на 
картографічному web-сервері геопорталу;

формування та підтримку довідників топографо- •
геодезичної вивченості території України;

формування та підтримку довідника виробників і  •
постачальників геоінформаційної продукції в Україні.

формування та підтримку довідників з посиланнями на  •
геопортали й картографічні web-сервери України та найважливіші 
геоінформаційні ресурси інших країн в мережі Інтернет, таких як 
портали космічних знімків та глобального картографування Землі 
екологічної та природоохоронної тематики.

На основі розробленого програмного забезпечення 
планується в найближчий час створити мережу регіональних 
геопорталів геоінформаційних ресурсів, яка має стати ключовою 
складовою доступу до геопросторових даних в середовищі 
НІГД.

Висновки. Основні тенденції розвитку топографо-
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геодезичної та картографічної діяльності в Україні 
обумовлюються розвитком інформаційних технологій та 
сучасними зростаючими потребами суспільства в актуальних 
геопросторових даних. Такий вплив інформаційних технологій 
на розвиток топографо-геодезичної та картографічної діяльності 
визначив необхідність переходу від традиційної картографічної 
інфраструктури до розбудови інфраструктур геопросторових 
даних. 

Розвиток інфраструктури геопросторових даних забезпечує 
підвищення ефективності виробництва та використання 
геопросторових даних і геоінформаційних систем в інтересах 
усього суспільства на основі:

налагодження сталої взаємодії, координації та співпраці - 
державних установ, органів місцевого самоврядування, 
підприємств і організацій усіх форм власності в сфері 
геоінформаційної діяльності з метою мінімізації дублювання 
робіт по збиранню та реєстрації геопросторових даних;

досягнення інформаційної та функціональної сумісності - 
різноманітних наборів геопросторових даних, що виробляються 
в різних галузях, відомствах, організаціях і підприємствах, 

узгодження правил і порядку виробництва, постачання - 
та використання геоінформаційних ресурсів, включаючи 
відповідальність за якість даних, дотримання авторських прав, 
фінансову та цінову політику в геоінформаційній сфері; 

усунення необґрунтованих бар'єрів в інформаційній - 
взаємодії виробників і споживачів даних та обмежень масового 
багаторазового використання даних усіма зацікавленими 
суб’єктами.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми 
ґрунтується на необхідності переходу від існуючої традиційної 
інфраструктури картографічного виробництва до розвитку 
принципово нової інфраструктури геопросторових даних. 

На відміну від розвитку традиційного картографічного 
виробництва перехід до розвитку інфраструктури геопросторових 
даних забезпечує формування баз геопросторових даних 
для їх багатократного та багатогалузевого використання в 
геоінформаційних системах, включаючи і підготовлення нових 
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форм та видів різноманітних картографічних матеріалів. 

За своєю технологічною складністю, обсягами задіяних 
матеріально-технічних, фінансових і людських ресурсів проблема 
формування та використання геоінформаційних ресурсів в 
різноманітних галузях економіки, науки, техніки та у військовій 
сфері набула усіх ознак національно значимої для державної безпеки 
та сталого розвитку суспільства. Вирішення такої масштабної 
проблеми базується на системному підході та державному 
управління на основі створення відповідних інституційних, 
політичних і технологічних основ, державних стандартів і 
технічних регламентів, мобілізації матеріальних, фінансових і 
трудових ресурсів, міжвідомчої та міжнародної кооперації.
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структуру геоінформаційної моделі басейнової системи 

малої річки варто розглядати з двох позицій: форматно-
типологічної (“каталогової”) і компонентної. Подібний поділ 
пояснюємо відмінними підходами до побудови структури. 
Форматно-типологічний підхід передбачає аналіз структури бази 
геоданих з позиції програмних форматів, які використовуються у 
процесі створення геоінформаційної моделі басейнової системи 
та яка представляє дерево каталогів операційної системи із 
посиланням (у дужках) на відповідну директорію збереження 
даних. В її структурі виділено такі блоки: 1) типів і форматів 
геоданих; 2) введення та аналізу геоданих; 3) візуалізації геоданих; 
4) описової і мультимедійної інформації геоінформаційної 
моделі.

Блок типів і форматів геоданих передбачає опис 
структури геопросторової інформації у форматах, що створені 
і використовуються в ArcGIS (рис. 1). Він поділяється на два 
підблоки, які відповідають за відображення типів геоданих 

Рис. 1. Блок типів і форматів геопросторових даних 
басейнової системи
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та форматів, в яких ця інформація зберігається. серед типів 
геоданих виділимо векторні, растрові і табличні форми подання 
геопросторової інформації. Інший підблок відображає формати, які 
варто використовувати у процесі створення моделі басейнової 
системи. Різноманіття форматів зумовлене необхідністю 
використання даних різних установ та організацій із налагодженою 
системою збору і зберігання геопросторової інформації.

На жаль, не завжди опрацьованими у такий спосіб даними 
можна скористатися у повній мірі. Векторний тип геоданих 
представлений виключно форматами ArcGIS. Це пояснюємо 
складністю адаптації існуючих даних. Вибір вихідних форматів 
зумовлений можливістю їхнього використання для збору, 
накопичення, менеджменту інформації та геопросторового 
аналізу. В геоінформаційний моделі застосовано формати баз 
геоданих (*.mdb), векторних шарів (*.shp) і покривів ArcINFO 
у форматі обмінних файлів (*.е00). Використання формату MDB 
викликано чималими можливостями формування та управління 
геоданими, додаткових засобів зберігання, відображення 
та аналізу інформації. Формат SHP-файлів обрано через 
відкритість його коду та можливість прямого (без застосування 
експортно-імпортних операцій) застосування у програмному 
забезпеченні класу GIS, CAD, CAM та RS. Тематичні покриви 
ArcINFO у форматі обмінних файлів е00 введено у структуру 
геоінформаційної моделі із врахуванням необхідність обміну 
та використання зібраних даних у старших версіях обраного 
програмного забезпечення та збереження усіх функціональних 
можливостей роботи з геоданими. Вимогами до форматів служили: 
мінімальність або відсутність спотворення конфігурації об’єктів 
та координат їх вузлових точок; чітка визначеність системи 
координат, що забезпечує можливість застосування операцій 
геопросторового аналізу; коректність роботи з атрибутивними 
даними та можливість проведення на їх основі аналізу.

У структурі растрового типу даних виокремлюють дві 
частини: 1) файли у форматі даних, що отримані за допомогою 
GIS та RS програмного забезпечення; 2) файли в інших графічних 
форматах, які одержані за допомогою експортно-імпортних 
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операцій та шляхом сканування. Особливістю першої частини 
є обов’язкова наявність геопросторової прив’язки. Прикладом 
даних є растрова поверхня цифрової моделі та пов’язані з нею 
морфометричні і морфологічні показники, дані дистанційного 
зондування Землі та інші континуальні поверхні. Інші графічні 
формати виступають як вхідною інформацією для тематичного 
наповнення ГІс, так і кінцевим результатом проведеної у 
середовищі ArcGIS роботи за умов присутності чи відсутності 
інформації про геопросторову прив’язку растрових даних.

Подібно до растрових даних, побудовано і структуру 
табличних даних. У більшості випадків табличні дані мають 
просторову прив’язку за ключовими полями, які є унікальним 
ідентифікатором відповідних таксономічних одиниць. Інший 
варіант геопросторової прив’язки реалізується через створення в 
базі даних полів, що вказують географічні координати об’єктів 
або їхніх вузлових точок (у випадку з полігональним і лінійним 
типом геометрії об’єктів). Табличні дані поділені на дві частини: 
1) у форматах ГІс і ДЗЗ; 2) у форматах інших виробників. Дані 
у форматі ГІс і ДЗЗ здебільшого геокодовані та інтегровані 
у формат баз геоданих ArcGIS. У структурі присутні також 
формати DBF та таблиці INFO, спеціально створені за допомогою 
експортно-імпортних операцій з метою використання результатів 
геопросторового аналізу у старших версіях ArcGIS. Особливістю 
форматів інших виробників є можливість використання даних як 
у вигляді атрибутивної частини об’єктів, так і їх опису, зв’язок з 
яким реалізується за допомогою функції Hot Link, яка приєднує 
опис до певного об’єкту. Прикладом застосування цієї функції 
може служити зв’язок гідрологічних даних з гідростворами.

Основною метою блоку введення та аналізу геопросторових 
даних є підбір відповідного програмного забезпечення, у тім числі 
сторонніх виробників, програмних кодів на сумісних з обраним 
програмним забезпеченням мовах програмування для введення 
та аналізу геопросторової інформації (рис. 2). Більшу частину 
функціональних розширень можна отримати за допомогою 
офіційного сайту ESRI та його партнерів. Блок поділено на 
три підблоки: 1) основні модулі і функціональні розширення;  
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2)  додаткові модулі і функціональні розширення; 3) інше програмне 
забезпечення. Аналіз основних модулів і функціональних 
розширень подано у публікаціях [1–6]. Більшість додаткових 
модулів і функціональних розширень реалізована у вигляді 
програмних кодів на різних мовах програмування, що відображено 
у структурі каталогів. Функціональні розширення є розробками 
користувачів обраного програмного забезпечення та наявні в 
мережі Інтернет у безплатному (freeware) чи умовно безплатному 
(shareware) вигляді. Інша ситуація склалася з програмним 
забезпеченням інших виробників. складність полягає в обмеженій 
можливості їхнього використання за рахунок відсутності повних 
ліцензованих версій програмного забезпечення.

Рис. 2. Блок введення та аналізу геопросторових даних 
басейнової системи
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Блок візуалізації геопросторових даних структурно 

поділений на три підблоки (рис. 3): 1) картографічні моделі у ГІс 
форматах; 2) картографічні моделі в інших форматах; 3) легенди 
до карт і тематичних шарів.

Основою блоку візуалізації геопросторових даних є власне 
картографічні моделі у ГІс форматах. складовою частиною 
цього підблоку є файли у форматі MXD, що є макетами карт, 
створених в ArcMap з відповідними елементами тематичного 
змісту та оформлення. Окрім того, подібні макети карт створені 
як проекти ArcView у файлах формату APR. Вибір цього формату 
здійснено для надання користувачам старших версій програмного 
продукту можливостей використання готових макетів карт без 
втрати змістового і тематичного наповнення. Особливим видом 
картографічних моделей є тривимірні сцени, які реалізовані у 
форматі SXD за допомогою модуля ArcScene та призначені для 
3-D візуалізації території з використанням динамічної складової.

На основі форматів картографічних моделей і макетів 
карт підготовляють файли в інших графічних форматах з метою 
забезпечення вільного користування відповідною геопросторовою 
інформацією без встановлення ГІс-програмного забезпечення. 
Дані у форматі файлів PDF при застосуванні відповідних функцій 
експорту мають можливість зберігати координатну й атрибутивну 

Рис. 3. Блок візуалізації геопросторових даних басейнової 
системи
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інформацію про об’єкти. Окремо виділено підблок, що відповідає 
за легенди до карт та тематичних шарів. Основу цього підблоку 
склали легенди, створені в ArcMap. В їхній структурі присутні 
файли легенд у форматі AVL, що створені спеціально для 
використання у старших версіях програмного забезпечення. 
Легенди у форматі LYR включають комплекс умовних знаків для 
різних тематичних шарів, що спрощує вибір змістової частини 
картографічної моделі.

Останнім блоком у форматно-типологічній структурі 
геоінформаційної моделі басейнової системи малої річки є 
блок описової і мультимедійної інформації (рис. 4). Основу 
структури складає вихідна інформація в текстових, графічних та 
відеоформатах. Інформація повинна бути інтерактивно включеною 
до геоінформаційної моделі шляхом застосування функції Hot 
Link через створення відповідних полів в атрибутивній базі даних 
зі шляхами до необхідних файлів.

Огляд форматно-типологічної структури геоінформаційної 
моделі дав змогу виділити чотири блоки, що відповідають 
інформаційному наповненню цієї моделі й забезпечують 
можливість геопросторового та інформаційно-довідкового 

Рис. 4. Блок описової і мультимедійної інформації 
басейнової системи
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аналізу і синтезу даних про стан басейнових систем малих річок. 
Охарактеризована методологія покладена в основу створення 
і функціонування геоінформаційної системи  басейну річки 
Коропець.
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СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІйНОЇ БАЗИ МЕЛІОРОВАНИХ 
ЗЕМЕЛЬ ОБЛАСНОГО РІВНЯ

Background for reclaimed lands information base was 
analyzed and basic structure of regional level database was presented 
as part of geospatial system infrastructure.  

Управління будь-якою соціально-економічною системою, 
країною, регіоном, підприємством обов’язково пов’язане з 
інформаційними процесами. Інформація є в усіх випадках 
зв’язуючою основою управління, постійно змінюється, 
вдосконалюється, розвивається та розглядається як один із 
важливих ресурсів суспільства. Вона є основним елементом у 
галузі охорони довкілля. Так, наприклад, щоб вирішити питання 
регулювання рівня ґрунтових вод, необхідно володіти системою 
(базою) даних про стан довкілля. Виважене рішення приймається 
на основі документованої, а відповідно достовірної інформації. 
Звідси виникає необхідність у зборі, систематизації, обробці 
систем даних, тобто знову отримаємо як результат інформацію  
необхідну для управління.

Комплексна агроекологічна та економічна оцінка стану 
меліорованих земель та обґрунтування системи раціонального 
їх використання вимагає наявності актуальної, об’єктивної, 
достовірної та повної інформації. 

Концепцією Державної цільової науково-технічної 
програми розвитку топографо-геодезичної діяльності 
та національного картографування на 2011-2015 роки 
(розпорядження від 29 грудня 2010 р. № 2354-р) [1], Концепцією 
Закону України ”Про Національну інфраструктуру геопросторових 
даних” (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 21 листопада 2007 року № 1021-р) [2] закладено інституційні 
основи формування НІГД в Україні. створення мережі геопорталів 
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в Україні віднесено до першочергових завдань формування НІГД 
та її інтегрування в європейську та глобальну інфраструктури. 
Щоб створити НІГД необхідно забезпечити існування регіональної 
інфраструктури та її інтеграцію у національну. На цьому рівні 
необхідно проводити генералізацію та систематизацію даних. У 
статті пропонуємо структуру інформаційної бази меліорованих 
земель обласного рівня.

У меліоративному землекористуванні актуальними є 
завдання максимального залучення до господарського обігу земель та 
їх ефективного використання за основним цільовим призначенням; 
створення найсприятливіших умов для високої продуктивності 
меліорованих сільськогосподарських угідь та одержання на одиницю 
площі максимальної кількості продукції за найменших витрат праці 
та коштів та без негативного впливу на навколишнє середовище. 
Використання новітніх технологій та розробок повинно значно 
оптимізувати вирішення поставлених задач. 

Використовуючи матеріали з баз даних, створюється 
система діагностики, класифікації, картографування та 
оцінювання ґрунтів із застосуванням геоінформаційних 
технологій в межах обласного регіону. Відстежити і проаналізувати 
якісні зміни в показниках ґрунту можна лише поєднавши 
дані агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь 
меліорованих територій із даними земельного кадастру, який 
містить інформацію переважно землевпорядного характеру. 

Закон України «Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних» [2]. визначає правові та організаційні засади 
створення і розвитку національної інфраструктури геопросторових 
даних з метою забезпечення функціонування системи виробництва, 
оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання 
геопросторових даних в різних сферах життєдіяльності суспільства 
і держави, розширення ринку сучасної геоінформаційної 
продукції та геоінформаційних послуг, інтегрування в глобальну 
і європейську інфраструктуру геопросторових даних. Відповідно 
до нього інформаційна база меліорованих земель – є профільним 
набором геопросторових даних, що сформований з використанням 
базового набору.  ЇЇ дані можуть перебувати у державній, комунальній 
та приватній власності.
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За призначенням у базі даних меліорованих земель 

інформація може бути різних типів: планова, контрольна, звітна 
[4]. Планова інформація за своєю суттю, призначенням не 
відрізняється у різних сферах економіки та екології, в той час 
коли контрольна може бути представлена: гранично допустимими 
викидами та скидами, гранично допустимими концентраціями 
речовин у ґрунті, нормативними документами (ДсТУ, ГОсТ, 
БНіП, ДсТУ ISO) тощо. Звітна інформація в галузі меліоративного 
моніторингу представлена формами статистичної звітності  
2 ТП «Водгосп», №6б-зем.

Пропонуємо виділити основні блоки для інформаційної 
бази меліорованих земель (рис. 1.):

Загальна структура інформаційної бази буде виглядати 
наступним чином та включати відповідні показники (табл. 1.)

Інформаційна база містить складові елементи різних 
типів, через це вона є складною інформаційною структурою. Її 
наповнення включає  наступні елементи:

Карти:•*
Потенціалу явищ;••
Поширення процесів;••
Використання ресурсів;••
стану земель;••
ефективності господарювання;••
Пропозиції оптимізації;••

Таблиці:•*
Метадані - це дані, що характеризують або ••
пояснюють інші дані;
списки об’єктів та їх назви;••
Посилання на джерела;••

Рис. 1. Змістові блоки інформаційної бази меліорованих земель
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Блок 
інформаційної 

бази
складові блоку

1. Потенціал 
проведення 

меліоративних 
робіт

1.1. Поширення заболочених земель
1.2. Площа заболочених земель
1.3. Поширення перезволожених земель
1.4. Площа перезволожених земель
1.5. Генетичні типи ґрунтів (перезволожені, 
заболочені)
1.6. Глибина залягання ґрунтових вод
1.7. Потужність торфового горизонту
1.8. Наявність природних запасів органічної 
речовини (сапропелів) придатної для 
підвищення родючості меліорованих земель
1.9. Можливості очищення та скидання 
дренажних вод
1.10. Придатність угідь для застосування 
різних видів дренажу

2. стан 
меліорованих 

земель

2.1. Загальна площа меліорованих земель
       В т.ч. з механічним відведенням води з 
двобічним регулюванням водного режиму
2.2. Технічний стан меліорованих земель 
       - стан меліоративних каналів
       - стан гідротехнічних споруд 
2.3. Використання меліорованих земель
       - структура угідь;
       - основний спосіб обробітку;
       - тип удобрення;
       - вирощувані культури;
       - врожайність;

3. Проблеми 
меліорованих 

земель

3.1. Правові
       - інституціональні;
       - законодавчі;
3.2. економічні
3.3. екологічні
3.4. Організаційно-господарські

4. Шляхи 
оптимізації стану 

меліорованих 
земель та 

вирішення 
проблем їх 

використання

4.1. експертиза проектних рішень
4.2. Ліцензування робіт із землеустрою
4.3. Впровадження науково-обґрунтованої 
системи землекористування та землеволодіння

Таблиця 1. структура інформаційної бази меліорованих земель
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Моделі:•*

2D;••
3D;••
Описові.••

Ключовим механізмом пошуку, виявлення, оцінки й 
перегляду інформації у базі та геопорталі є каталоги метаданих 
як стандартизовані набори відомостей про істотні властивості 
геопросторових даних. Метадані із кожної бази, перш ніж їх 
шукати, повинні бути підготовлені й зареєстровані в службі 
каталогів геопорталу або автоматично знайдені користувачем 
(людиною чи системою). У геосервісах реалізуються й інші 
функції: обчислювальні, розрахунково-аналітичні; дані можуть 
бути відображені засобами веб-картографування, оброблені ГІс-
засобами, придбані засобами електронної торгівлі тощо. Моделі 
в інформаційній базі меліорованих земель та інших природних 
ресурсів повинні бути динамічним елементом, цим самим 
забезпечувати актуальність усієї інформаційної структури.

Запропонована структура інформаційної бази меліорованих 
земель оптимізує процес управляння земельними ресурсами. 
ЇЇ можна рекомендувати як складову ІГД на національному та 
регіональному рівні.

Концепція1.  державної цільової науково-технічної програми 
розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного 
картографування на 2011-2015 роки. – [електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=2354-2010-%F0

Концепція2.  проекту Закону України «Про національну 
інфраструктуру геопросторових даних» – [електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
ed_2009_12_03/JF46700A.html#  

Ліщинська Ю.А. Лагоднюк О.А.3.  Інфраструктура 
геопросторових даних для забезпечення сталого розвитку 
меліорованих земель // Вісник Національного університету 
водного господарства та природокористування. – 2009. – Випуск 
4. – с. 286-292. 

Скрипчук П.М.4.  Менеджмент якості довкілля: монографія. 
– Рівне: Вид-во НУВГП, 2006. – 350 c.
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ОСНОВА ИНТЕГРАЛЬНОй ИНФРАСТРУКТУРы 
ПРОСТРАНСТВЕННыХ ДАННыХ ЕВРОСОюЗА – 

inSpire

This article overviews the European spatial data infrastructure 
(SDI), which is called Infrastructure for Spatial Information in 
Europe, or INSPIRE, chartered by a European Union (EU) directive 
and intended to give EU member states the ability to share geographic 
information through an Internet-accessible infrastructure, acting 
as a foundation for producing, sharing, and consuming geospatial 
information, improving decision making and operations with respect 
to issues affecting Europe as a whole. ArcGIS for INSPIRE, providing 
an integrated technology base that ensures successful participation 
in the EU geospatial information-sharing community and promotes 
implementing a national SDI, is presented.

В основном, информация, необходимая для управления 
экономикой и развитием территорий, представляет собой 
географически распределенные объекты. Успешный опыт 
международных проектов показывает, что качественный скачок 
в обеспечении государственных структур, представителей 
промышленности, научных кругов, общественности адекватной 
и непротиворечивой пространственной информацией о своей 
территории возможен лишь путем интеграции разрозненных 
пространственных данных на национальном уровне в единую 
инфраструктуру с применением Гис-технологий. Все более 
актуальной становится идея создания всемирной  инфраструктуры 
пространственных данных (иПД - базового набора технологий, 
механизмов, правил и соглашений для обеспечения доступа к 
геоинформационным ресурсам), путь к которой – объединение 
самих информационных ресурсов и метаданных в форме Гис-
портала [1], обеспечивающего доступ к наборам и источникам 
пространственных данных. 
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Общепринятым в мире путем формирования иПД стало 

создание сети взаимосвязанных геопорталов, содержащих 
каталоги метаданных для поиска геоинформационных ресурсов 
по специальным параметрам: географической привязке, тематике, 
автору, ключевым словам, типу ресурса, типу данных. Кроме 
этого, геопорталы предоставляют своим пользователям наборы 
базовых пространственных данных и средства их использования. 
структура базовых данных и метаданных определяется с помощью 
введения национальных и международных стандартов.

Ключевым является формирование национальных 
иПД, назначение которых – обеспечить доступ широкой 
общественности, а также органов государственного и местного 
самоуправления к ресурсам геопространственных данных на 
своей территории. Для всех компонентов государственных иПД 
формируются национальные стандарты, которые, в свою очередь, 
– основаны на международных. В сША, где подобные работы 
начались в конце прошлого века, наглядным примером является 
прототип создаваемой национальной иПД сША (NSDI – 
National Spatial Data Infrastructure) [2]. существенный прогресс в 
подобных разработках имеется в ряде стран, где уже действуют и 
развиваются иПД регионального и территориального уровня: иПД 
Канады, испании, Нидерландов, Австралии, Франции, Литвы 
[3]. Наиболее активно сегодня развиваются государственные 
иПД стран европейского союза в рамках директивы INSPIRE 
(Infrastructure for Spatial Information in Europe), определяющей 
правила, стандарты и сроки их формирования [4].

исходя из необходимости унификации своей иПД, 
евросоюз в 2002 году выступил с инициативой INSPIRE, 
цель которой – сделать геопространственные данные более 
доступными для их широкого использования при выработке 
стратегии и тактики европейского сообщества. Программа 
INSPIRE призвана поддержать комплексную европейскую 
инфраструктуру пространственных данных, построенную на 
основе иПД государств-членов евросоюза и других государств, 
участвующих в обмене информационными ресурсами. 
использование открытых технологий, интеграция существующих 



76
сервисов иПД – наряду с созданием новых сервисов – позволяет 
участникам программы широко обмениваться пространственной 
информацией. Потенциальные пользователи создаваемой 
инфраструктуры –правительственные организации, планирующие 
органы и менеджеры, а также – частные организации и 
жители евросоюза. Другими словами, программа INSPIRE 
должна объединить все пространственные данные в единую 
согласованную инфраструктуру банка знаний по разным аспектам 
реализации политики евросоюза. Таким образом, INSPIRE 
направлена на поддержку решения общеевропейских вопросов 
путем гармонизации, стандартизации и интеграции данных от 
государств-членов. Результатом INSPIRE стало законодательство 
и регулирование информационного сообщества, предоставляя 
технические спецификации и руководства для моделей 
стандартизированных данных, веб-служб и метаданных.

Эти три составляющие обеспечили возможность 
конструктивного и эффективного обмена географической 
информацией между поставщиками и пользователями этой 
информации, работающими в этих различных дисциплинах.

используя стандартные модели данных, сервисы и 
метаданные, INSPIRE способствует решению следующих 
общеевропейских проблем: охраны окружающей среды, 
изменения климата, энергосбережения, здравоохранения, 
безопасности, транспорта, городского планирования, и др.

Государства-участники и другие организации начинают 
создавать эти стандартизированные данные, службы и 
метаданные, с обеспечением достоверности контента, и делают 
их доступными для сообщества посредством четко определенных 
веб-служб. Таким образом, INSPIRE приводит к образованию 
геопространственной платформы, на которой разработчики могут 
создавать приложения, поддерживающие конкретные процессы 
принятия решений.

 Эти намерения отражены в Директиве по программе 
INSPIRE [4], принятой европейским парламентом и европейским 
советом в 2007 году. В последующие два года государства-
члены евросоюза должны принять законы, регулирующие акты 
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и административные положения, необходимые для реализации 
данной директивы. За этой переходной стадией последует 
внедрение положений Директивы на всей территории евросоюза, 
которое планируется завершить к 2019 году.

В поддержку реализации иПД INSPIRE компания Esri 
(мировой лидер рынка геоинформационных технологий) 
предложила GIS Portal Toolkit – стандартизированную 
технологию, цель которой – создать основу единой европейской 
инфраструктуры пространственных данных, формируемой за 
счет интеграции пространственной информации и сервисов 
с использованием единых стандартов и протоколов обмена 
данными (SOAP, ISO, CEN, OGC, w3C и др.). Поддерживая 
большое сообщество пользователей и приложений, программное 
решение INSPIRE обеспечивает: достоверные данные, 
геопространственные службы, каталоги содержания, API для 
разработчиков, ключевые геопространственные приложения. 
Эта технология связывает воедино множество национальных 
и тематических серверов по всей европе и предоставляет 
шаблоны и средства настройки основных функций: домашняя 
страница Гис-портала; функция поиска метаданных; процессы 
получения и обработки результатов поиска; функция публикации 
метаданных; функция автоматического сбора метаданных; окно 
просмотра данных; каталог метаданных.

структура организации портала включает три основных 
компонента:

- каталог метаданных на портале, где пользователи 
производят поиск данных и размещают сведения об имеющихся 
у них данных;

- Гис-узлы, где пользователи размещают и публикуют 
пространственные данные;

- Гис-пользователи, которые осуществляют поиск данных, 
а затем соединяются с Гис-узлами, где эти данные расположены, 
для использования доступных данных или сервисов.

Данное решение на базе ArcGIS Server предоставляет 
средства для организации геопортала и его быстрого запуска, 
обеспечивает доступ ко всем инструментам и шаблонам, 
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необходимым для реализации механизма, основанного на 
web, а также – для размещения и поиска геопространственных 
данных, которые создаются и распространяются различными 
организациями. Отдельный модуль применяется для сбора, 
проверки, публикации метаданных и передачи данных из одного 
информационного хранилища в другое. Этот модуль выполняет 
автоматический поиск данных, необходимых для специфических 
запросов или анализа.

GIS Portal Toolkit предоставляет организациям механизм 
для обмена своими ресурсами геоданных с другими агентствами. 
Традиционно, такими ресурсами являются загружаемые наборы 
данных или картографические сервисы для просмотра геоданных, 
трехмерные данные, модели, инструменты, задачи, определения 
условных обозначений и другие типы ресурсов, которыми 
профессионалы в области Гис могут обмениваться друг с другом. 
Поскольку поставщики данных и потребители могут использовать 
различные Гис-технологии, обеспечивается поддержка 
технических условий межплатформенного взаимодействия, 
включающая спецификации, разработанные Консорциумом OGC 
(Open Geospatial Consortium, Inc.).

ArcGIS for INSPIRE расширяет возможности ArcGIS 
службами поиска/анализа, просмотра и загрузки, метаданными 
и моделями данных, и служит инструментом поставщиков 
и потребителей данных и услуг INSPIRE, предоставляя им 
возможность: 

- управлять, публиковать и анализировать INSPIRE-
совместимые данные и метаданные, а также преобразовывать 
существующие данные в соответствии со стандартами INSPIRE;

 - обеспечивать службы просмотра и загрузки, совместимые 
с INSPIRE;

- использовать геопространственные данные и службы, 
соответствующие директиве INSPIRE.

структурно в состав ArcGIS for INSPIRE входит:
- расширение ArcGIS Desktop для управления данными и 

метаданными INSPIRE, а также авторизации сетевых сервисов 
INSPIRE;
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- расширение ArcGIS сервера для создания (развертывания) 

служб INSPIRE просмотра и загрузки;
- шаблоны геобазы данных для построения INSPIRE-

совместимых наборов данных;
- каталог метаданных;
- сервер геопортала (open source) для развертывания службы 

поиска INSPIRE и управления метаданными INSPIRE (включает 
веб-редактор метаданных);

- портал для обнаружения ресурсов INSPIRE;
- средство просмотра web Map;
- COTS API для разработки веб-приложений.
По мнению авторов, внедрение национальной иПД, 

которая предполагает согласование с регламентом INSPIRE, 
требует учета имеющихся наработок при создании современной 
географической информационной системы национального 
масштаба, которая сможет быстро адаптироваться к уже 
имеющимся инфраструктурным наработкам и вносимым 
изменениям, поддерживать тесное взаимодействие с участниками 
INSPIRE и интеграцию их систем автоматизации.
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РОССИйСКИЕ ИНФРАСТРУКТУРы 
ПРОСТРАНСТВЕННыХ ДАННыХ: СЕГОДНЯшНЕЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМы

This report is summarizing the review of SDI in Russia as an 
initiative to manage and integrate data, metadata and geographical 
information. Russian national SDI’s master plan, legal framework, 
spatial data standards, core datasets, geo-portals, GIS market and GIS 
education are discussed.

современный этап развития геоинформатики знаменует 
собой коренной сдвиг в технологиях управления ресурсами 
пространственных (геопространственных) данных, переход от 
эпохи геоинформационных систем (Гис) к эпохе инфраструктур 
пространственных данных (иПД). Вслед за странами, давно, 
начиная с середины 90-х гг. прошлого века, и успешно 
реализующих свои программы создания национальных иПД, 
Россия разработала Концепцию создания и развития иПД 
РФ, одобренную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2006 г. # 1157-р (http://www.gisa.ru/file/
file780.doc).

Полномасштабная реализация концепции предполагает 
создание нормативной правой базы иПД, разработку стандартов, 
формирование наборов базовых пространственны данных, 
устройство геопорталов как площадок для взаимодействия 
правообладателей данных с пользователями.

К сожалению, немногие из инициатив по созданию иПД РФ 
ведутся по существу в правовом вакууме, в условиях отсутствия 
новой редакции ФЗ «О геодезии и картографии» с поправками, 
обсуждение которых ведется лет шесть, полноценной 
долгосрочной стратегии развития геодезии, картографии и 
геоинформатики как наук, учебных дисциплин, технологий 
и производств. созданная Росреестром и утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2010 № 2378-р 
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«Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 
года» (http://www.roscadastre.ru/common/files/concept_2020.pdf) 
лишь консервирует сегодняшнее неудовлетворительное состояние 
дел, не предлагая конкретных шагов в направлении реализации 
иПД РФ.

Недостаточен перечень национальных и государственных 
стандартов РФ как необходимого условия успешности 
федеральных и региональных иПД-инициатив, интеграции 
данных, необходимого условия их интероперабельности 
в сетевой среде. Он ограничен несколькими стандартами, 
прямо или косвенно связанными с проблематикой иПД и 
разработанными Техническим комитетом 394 «Географическая 
информация/геоматика» Ростехрегулирования РФ (http://www.
tk394.ru), российским аналогом одноименного технического 
комитета ISO/TC 211 «Geographic information/Geomatics», 
включая ГОсТ Р 52155–2003 Географические информационные 
системы федеральные, региональные, муниципальные. Общие 
технические требования, ГОсТ Р исО 19105-2003 Географическая 
информация. соответствие и тестирование, ГОсТ Р исО 
19113-2003 Географическая информация. Принципы оценки 
качества, ГОсТ Р 52438-2005 Географические информационные 
системы. Термины и определения, ГОсТ Р 52571-2006 
Географические информационные системы. совместимость 
пространственных данных. Общие требования, ГОсТ Р 52572-
2006 Географические информационные системы. Координатная 
основа. Общие требования, ГОсТ Р 52573-2006 Географическая 
информация. Метаданные. За последние пять лет разработан и 
утвержден лишь один национальный стандарт ГОсТ Р 53339-
2009 «Данные пространственные базовые. Общие требования» 
(http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=174532). За 
неимением отечественных, широко используются зарубежные 
и международные геоинформационные стандарты, включая 
стандарты исО, консорциума OGC, Inc., нормативная и 
техническая документация европейской программы INSPIRE, 
корпоративные стандарты и спецификации пространственных 
данных и геосервисов. Примером может служить профиль 
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пространственных метаданных на основе стандартов исО 19115, 
исО 19115-2 и исО 19139 ((www.niitp.ru/arhiv-news/100-ebgd), 
разработанный ОАО Нии ТП и используемый для доступа к 
каталогу данных дистанционного зондирования Земли через 
геопортал Роскосмоса.

Осенью 2010 г. приказом Росреестра РФ определен 
перечень субъектов Федерации, где запланировано реализовать 
пилотные проекты по созданию моделей региональных иПД; в 
их числе: Республики Татарстан и Башкортостан, свердловская, 
Кировская, Ярославская, саратовская, Ульяновская, Тверская 
области и Алтайский край (http://www.rosreestr.ru/document/
legislation/1146422). За пределами этого официального перечня 
остался ряд регионов, объявивших о начале работ по созданию 
собственных иПД и их компонентов: Воронежская область, где с 
недавних пор функционирует полнофункциональный геопортал 
(http://map.govvrn.ru), Ханты-мансийский автономный округ – 
Югра (http://www.gisa.ru/64132.html), Приморский край (http://
www.gisa.ru/74318.html) и некоторые другие субъекты РФ. Де-
факто иПД создается в рамках реализации концепции единого 
геоинформационного пространства Москвы (http://dgs.mos.ru/
d13dr444771m1377.html).

До сих пор остаются без внимания официальных 
структур базовые пространственные данные, а предлагаемые 
эрзацы в виде цифровых топографических карт или единой 
электронной картографической основы (еЭКО) не могут решить 
давно назревших проблем, связанных с катастрофическим 
устареванием картографических источников, включая 
цифровые карты, и их низким качеством в целом, сохранением 
режима секретности существенной доли топографических 
данных и данных дистанционного зондирования Земли. 
Задача инвентаризации и сбора остальных, тематических 
пространственных данных на государственном уровне не ставится 
вообще. Центры пространственных данных аккумулируют 
данные почти исключительно в форме традиционных цифровых 
топографических карт и планов.

Геопорталы, как необходимый компонент иПД, с 
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функциями поиска пространственных данных по их метаданным 
и/или их геовизуализации, распространены довольно широко, 
это интернет-портал государственных услуг Росреестра РФ 
(http://maps.rosreestr.ru/Portal), геопортал Роскосмоса (http://
geoportal.ntsomz.ru), геопорталы иПД самарской области (http://
geosamara.ru) и Уральского федерального округа (http://geourfo.
ru), картографический портал ФГУП «Госгисцентр» (http://
maps.ggc.ru), веб-версия Национального атласа России (http://
nar.national-atlas.ru/atlas) и многие другие. Для поиска данных 
по метаданным используются стандарты исО на содержание 
и формы представления  пространственных метаданных или 
профили на их основе.

Программы геоинфраструктурного обустройства страны 
не ограничены рамками иПД национального и регионального 
уровней. Принцип иерархичности иПД РФ предполагает 
создание муниципальных иПД, ведется проектирование и/
или реализация научно-образовательных, ведомственных, 
корпоративных и тематических иПД. Примером могут служить 
эксперименты создания локальных иПД силами и в интересах 
научно-образовательного сообщества: локальная иПД «сатино» 
для территории учебного полигона Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (http://www.dataplus.ru/Arcrev/
Number_46/21_Local.html), информационно-аналитическая 
система «ГеоМеТА» и одноименный геопортал (http://www.
geometa.ru) в рамках программы создания Академической иПД 
(http://seminar2010.fegi.ru/tezis/doc_download/3). иПД-подобные 
корпоративные информационные структуры обслуживают 
управление крупными производственными объединениями, в 
частности, нефтегазового комплекса.

существуют проблемы, связанные с рынком 
геоинформационных продуктов и услуг. Доля России на мировом 
геоинформационном рынке составляет доли процента, что явно 
не соответствует ее месту в общем мировом хозяйстве. Большую 
роль в становлении геоинформационного рынка сыграла 
Межрегиональная общественная организации содействия 
развитию рынка геоинформационных технологий и услуг «Гис-
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Ассоциация» и ее геоинформационный портал (http://www.gisa.
ru). В сферу деятельности Гис-Ассоциации входит организация 
разнообразных конференций и семинаров, включая ежегодный 
Всероссийский форум «Рынок геоинформатики в России. 
современное состояние и перспективы развития», издание 
журналов «информационный бюллетень Гис-Ассоциации», 
«Пространственные данные», «Управление развитием 
территорий», ежегодного каталога-справочника «Рынок 
геоинформатики России», разработку и обсуждение нормативных 
актов в области геоинформатики и геоинформационных 
стандартов, организацию дискуссий по актуальным проблемам, 
волнующим российское геоинформационное сообщество.

Курсы геоинформатики поставлены в большинстве 
ведущих университетов страны, разработаны образовательные 
стандарты, однако, тематика иПД требует дополнительной 
профессиональной подготовки специалистов, в том числе 
средствами дистанционного обучения. Основные учебники по 
геоинформатике: «Геоинформатика» под ред. В.с. Тикунова, 
опубликованная в третьем исправленном и дополненном 
издании (http://www.ozon.ru/context/detail/id/5042772) и 
«Геоинформационное картографирование» и.К. Лурье  
(http://www.ozon.ru/context/detail/id/4055054).

становление иПД РФ и ее компонентов – магистральный 
путь развития геоинформатики в России.

Кошкарев А.В., Медведев А.А., Атаева О.М., 
Серебряков В.А., Теймуразов К.Б.

Институт географии РАН, Вычислительный центр РАН, 
Москва, Россия

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННыХ ДАННыХ 
В РАСПРЕДЕЛЕННОй АКАДЕМИЧЕСКОй 

ИНФРАСТРУКТУРЕ

This article describes the concept of academic spatial data 
infrastructure (ASDI) creation which is being organized in Russian 
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academy of sciences. The principles of  ASDI organization are 
based on international and state standard acts. The concept contains 
description of all ASDI elements and it will be the first experience of 
academic spatial data organization.

В середине 1990-х гг. в сША, Канаде, Австралии и 
некоторых европейских странах были разработаны долгосрочные 
программы создания национальных инфраструктур 
пространственных данных (иПД) как информационно-
телекоммуникационных систем, объединяющих национальные 
ресурсы пространственных данных (геоинформационные 
ресурсы) и обеспечивающих доступ к ним. Это означало начало 
нового этапа развития геоинформатики как науки, технологии 
и производства. сегодняшнее состояние геоинформатики – это 
переход от эпохи Гис к эпохе иПД. На новом витке развития 
информационно-телекоммуникационных технологий речь 
идет уже о сетевых Гис, обеспечивающих равный, простой и 
свободный доступ к геоинформационным ресурсам: данным, 
сервисам, приложениям, опыту, знаниям.

К сожалению, в России работы по созданию иПД пока 
не вышли из стадии экспериментов, прототипов и пилотных 
проектов, несмотря на то, что еще пять лет назад, в 2006 
г., распоряжением Правительства РФ от 21 августа 2006 г.  
№ 1177-р. одобрена «Концепция создания и развития 
инфраструктуры пространственных данных Российской 
Федерации», образующая нормативно-правовую базу 
развертывания работ по ее проектированию и реализации (http://
www.gisa.ru/file/file780.doc). Пока аналогичные работы ведутся 
по инициативе ведомств, регионов и крупных корпораций, 
хотя, как свидетельствует обширный международный опыт, 
первоочередной задачей является устройство иерархически 
организованной вертикальной линейки иПД национального, 
регионального и локального (муниципального) уровней с 
горизонтальной интеграцией территориально рассредоточенных 
и распределенных геоинформационных ресурсов.

Одна из таких инициатив – «стратегия развития 
академической иПД» [1]. Под академической инфраструктурой 
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пространственных данных (Академической иПД, АиПД) 
понимается информационно-коммуникационная система для 
управления распределенными ресурсами пространственных 
данных и сервисов в интересах учреждений, организаций, 
коллективов и сотрудников Российской академии наук, научно-
образовательного сообщества в целом, а также органов 
государственного управления и гражданского общества.

Общая цель создания АиПД – объединение 
распределенных ресурсов пространственных данных и 
результатов научных исследований, информации и знаний о 
Земле, ее природе, населении, хозяйстве и социокультурных 
аспектах территориальной организации общества, обеспечение 
свободного доступа к ним пользователей в среде интернет 
и их многократного использования. с более общих позиций 
ее создание нацелено на углубление знаний о природной 
среды, естественных ресурсах, экологических условиях, 
территориальной организации общества и их возможных 
изменениях, повышение эффективности научной деятельности, 
рост инновационного потенциала науки, возможность внедрения 
ее результатов в практику и образовательные программы. 
Предметная область АиПД – науки о Земле, ее технологические 
основы – информационно-коммуникационные технологии, в 
частности, геоинформационные технологии, основная целевая 
аудитория – научно-образовательное сообщество.

Рассмотрим, как общие принципы и подходы к созданию 
иПД и ее компонентов, заложенные в стратегии, могут 
быть адаптированы научно-образовательным сообществом 
для решения научных и прикладных задач, иллюстрируя ее 
примерами работ, выполняемых Вычислительным центром 
им. А.А. Дородницына РАН (ВЦ РАН) при участии института 
географии РАН (иГ РАН) и других научных учреждений, в 
рамках проектов  «создание пилотного сегмента распределенной 
среды пространственных данных и вычислительных 
приложений с возможностью доступа через систему порталов» 
программы Президиума РАН «Научные основы эффективного 
природопользования, развития минерально-сырьевых ресурсов, 
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освоения новых источников природного и техногенного сырья», 
«создание узла интеграции пространственных метаданных как 
элемента Академической инфраструктуры пространственных 
данных на 2011 год» по программе Президиума РАН 
«информатизация», проект ОМН РАН «Разработка и реализация 
узла интеграции метаданных распределенного единого научного 
информационного пространства», «создание методологии 
накопления и использование пространственно распределенных 
данных в географических исследованиях» Программы ОНЗ 
РАН «состояние окружающей среды и прогноз ее динамики под 
влиянием глобальных и региональных природных и социально-
экономических изменений». Первая очередь проектируемой 
распределенной академической сети с Центром научных данных 
РАН, объединяет прежде всего, информационные ресурсы ВЦ 
РАН, иГ РАН и института водных и экологических проблем сО 
РАН (иВЭП сО РАН).

Базовые пространственные данные (БПД). Применительно 
к проектируемой академической иПД речь идет не о БПД в 
привычном смысле, например, в виде завершенного перечня 
в национальном стандарте ГОсТ Р 53339-2009 «Данные 
пространственные базовые. Общие требования», производство 
которых обычно входит в круг задач картографо-геодезических 
и кадастровых ведомств, а о наборах тематических данных, 
накапливаемых академическими учреждениями географического, 
геоэкологического, геологического, геофизического и 
геохимического профилей, в своей совокупности дающих полное 
представление о Земле, ее недрах, географической оболочке и ее 
компонентах, интегрируя все, что изучается науками о Земле.

Стандартизация является обязательным условием 
обеспечения организационной, технологической и семантической 
интероперабельности данных и сервисов (геосервисов) в 
распределенной среде, что предполагает использование стандартов 
исО серии 19100 «Географическая информация/геоматика», 
спецификаций консорциума OGC Inc., подобно стандартам исО 
нацеленных на унификацию операций с пространственными 
данными, других международных и отечественных де-факто и 
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де-юре стандартов в сфере геоинформатики и информационно-
телекоммуникационных технологий в целом.

Система управления пространственными метаданными 
(геометаданными) позволяет их готовить, редактировать (в 
том числе обновлять), автономно или непосредственно на 
геопортале. Разумеется, содержание метаданных должно быть 
жестко стандартизовано. Опыт построения такой системы 
иллюстрируется примером разработки академического профиля 
на содержание метаданных «ГеоМеТА», наследующего пакеты и 
элементы стандартов исО, включая ISO 19115:2003 Geographic 
information – Metadata, ISO 19119:2005 Geographic information – 
Services, и конформного российскому профилю ISO 19115:2003 – 
национальному стандарту ГОсТ Р 52573–2006 «Географическая 
информация. Метаданные».

Геопорталы выступают как единые точки входа в 
распределенную среду пространственных данных, геосервисов 
и приложений. Геопортал как часть иПД поддерживает две 
функции: 1) поиска и отыскания пространственных данных по их 
метаданным в сетевой среде; 2) визуализацию пространственных 
данных, в том числе в форме карт. К другим типовым функциям 
геопорталов относят сервисы загрузки данных их трансформации, 
вызов удаленных сервисов и механизмы электронной торговли. 
их функциональные возможности иллюстрирует геопортал 
«ГеоМеТА» (http://www.geometa.ru) в составе одноименной 
информационно-аналитической системы, разработанной ВЦ РАН 
на базе информационной системы «Научный институт РАН» [2], 
являющейся базовым инфраструктурным компонентом единого 
научного информационного пространства РАН [3].

Основные возможности системы. Геопортал «ГеоМеТА» – 
это стандартизированная и децентрализованная среда интеграции 
и управления пространственной информацией, разработанная 
для доступа к пространственным данным, картографическим 
продуктам и связанным с ними метаданными из различных 
источников, облегчающая обмен пространственной информацией 
между организациями и ее совместное использование 
посредством интернета. Главная его цель – повышение 
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доступности междисциплинарных данных, организованных и 
документированных стандартным и непротиворечивым способом, 
углубление кооперации и координации усилий при сборе данных, 
сберегающих ресурсы и, в то же самое время, ограждающих их от 
нежелательного доступа. Функциональность системы включает 
каталогизацию, сбор, поиск пространственных метаданных; 
их размещение в собственном хранилище и предоставление 
к ним доступа; предоставление доступа к распределенным 
пространственным данным по стандартизованным протоколам; 
визуализация карт, редактирование элементов. Доступ к порталу 
осуществляется интерактивно через интернет посредством 
браузера.

Проект распределенной интегрированной информационной 
системы «Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
России как элемент АИПД». В основу системы положено 
концептуальное информационное моделирование предметной 
области согласно стандарту ISO 19101:2002 «Географическая 
информация – эталонная модель» (http://www.iso.org/iso/iso_
catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=35&ics2=
240&ics3=70&csnumber=26002). Разработана  концептуальная 
схема, которая определила, какие базовые характеристики, а также 
взаимосвязи между ними необходимо иметь особо охраняемым 
природным объектам для наиболее полного пространственного 
моделирования в системе иПД. Проект реализован на основе 
данных по особо охраняемой природной территории федерального 
значения – национальному парку «Валдайский», Федерального 
закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
от 14 марта 1995 г. и спецификация данных программы INSPIRE 
по охраняемым территориям (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_PS_
v3.1.pdf).
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ЗОВНІшНЬОЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В СКЛАДІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ В 

УКРАЇНІ

The article describes peculiarities of international trade and 
relations representation in data bases of spatial data infrastructure in 
Ukraine. The main approaches to metadata organization are proposed. 
The roles of state and nongovernment data bases are compared. 
Ontology modeling and its role in the spatial data infrastructure are 
described. 

Постановка проблеми. Поняття глобалізації стає 
визначальним для сучасного розуміння та аналізу розвитку 
суспільства на планеті Земля. Процвітання окремих країн багато 
дослідників пояснюють ефектом масштабу виробництва: у 
довгостроковій перспективі економічно вигідніше виробляти 
велику кількість однакових товарів і послуг. саме цей факт 
сприяє сучасному пожвавленню міжнародної торгівлі, інвестицій, 
фінансових та міграційних зв’язків. Одночасно активізація 
міжнародних зв’язків супроводжується ускладненням структури 
інформації про міжнародні потоки товарів, фінансів та трудових 
ресурсів. «Хто володіє інформацією, той володіє світом», 
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– справедливо зазначив колись Уїнстон Черчілль. Дійсно, 
інформація у сучасному світі, зокрема зовнішньоекономічна, – 
це стратегічний ресурс. Але володіння інформацією обов’язково 
повинне супроводжуватися зручними засобами її аналізу та 
використання. 

За оцінкою експертів ООН, до 80% інформації, яка 
використовується органами державного управління, це – 
географічна інформація (ГІ). Вона створюються переважно 
в цифровій формі з використанням сучасних інформаційних 
технологій, має багатогалузеве походження, багатоцільове 
та міжгалузеве застосування. Зокрема, ГІ складає основу 
сучасних інформаційних систем територіального управління 
і прогнозування [2]. Географічна інформація стає все більш 
важливою нині на всіх рівнях життя суспільства і  відіграє 
центральну роль у підтримці розвитку економіки, підвищенні 
ефективності ведення бізнесу у приватному секторі, що сприяє 
ефективності діяльності уряду і підвищенню якості життя 
громадян. 

Аналіз досліджень і публікацій. З середини 90-х років 
минулого століття уряди більшості країн світу приділяють 
велику увагу формуванню та розвитку національних 
інфраструктур геопросторових даних, які об’єднують усі ланки 
та види забезпечення виробництва, постачання і використання 
геоінформації. Нині більш ніж у 120 країнах світу розроблені та 
реалізуються відповідні національні програми, консолідуються 
інтелектуальні та фінансові ресурси, координується діяльність 
різних відомств та підприємств у цій сфері. сША, Канада, 
Австралія і більшість країн Європейського союзу вже завершили 
свої програми створення основ інфраструктури геопросторових 
даних. Ключовою особливістю НГІД є державна підтримка 
розміщених даних та можливість використання їх в якості 
офіційних картографічних документів на відміну від аматорських 
картографічних даних подібних до Open Street Map тощо. Численні 
сучасні дослідження стосуються можливості використання 
комплексних атласів (зокрема національних) як невід’ємної 
частини інфраструктури просторових даних. Заслуговують 
на увагу розроблення проекту нового Національного атласу 
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Нідерландів [3]. Національні атласи містять структуровані 
набори картографічних даних, кожен з яких повністю охоплює 
територію країни. Ці дані, нажаль, позбавлені динамічності. В 
ході інтеграції з НІГД національні атласи виграють від можливості 
оперативного поновлення даних, а НІГД – від досвіду формування 
інтегрованих наборів просторових даних і геосервісів на основі 
добре продуманих за змістом картографічних сюжетів атласів. 
Дослідники вважають, що національний атлас може надавати 
зручний інтерфейс доступу до баз даних НІГД. 

Окрім доступу до даних важливим елементом НІГД є 
сукупність геосервісів. Іспанські автори представляють в своїх 
роботах результати розробки і впровадження першого прототипу 
Каталогу геосервісів НІГД Іспанії [4]. серед головних сервісів 
слід назвати пошук інформації, вибір та редагування даних. Як 
приклад можна назвати Інфраструктуру просторових даних 
Канарських островів http://visor.grafcan.es/visorweb/ та інших 
адміністративних територій Іспанії. 

В Україні нині тільки створюються елементи НГІД. 
Фахівцями Науково-дослідного інституту геодезії і картографії 
здійснено роботи з впровадження SVG – технології формування 
інтерактивних електронних статистичних карт [1] для поширення 
статистичних даних. Певний досвід створення баз географічних 
даних в Україні мають Укргеодезкартографія, інститути НАН 
України, комерційні установи «Інтелектуальні системи ГеО», 
ЗАТ «Інститут передових технологій», інші організації. Проте за 
відсутності державної організаційної та фінансової підтримки, 
створення НГІД гальмується.  

Виклад основного матеріалу. Перспективним напрямом 
використання НІГД є упорядкування профільних наборів 
тематичних даних, зокрема забезпечення зовнішньоекономічної 
діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність визначається у 
відповідному законі України як діяльність суб’єктів господарської 
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської 
діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має 
місце як на території України, так і за її межами. 

Відомо, що організація зовнішньоекономічної діяльності 
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– клопітка робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких 
питань як кон’юнктура ринку, розміщення потенціальних покупців 
і продавців, встановлення ділових контактів з ними, проведених 
переговорів, підписання угод тощо. 

Нині в Україні діє портал «Державна підтримка 
українського експорту» http://www.ukrexport.gov.ua. Проте спосіб 
подання інформації на ньому може бути значно удосконалений 
шляхом створення відповідного тематичного геопорталу. Такий 
інтернет ресурс може бути надзвичайно корисним для таких груп 
користувачів: підприємства- імпортери, підприємства-експортери, 
державні контролюючі органи. 

Геопортал може бути важливою функціональною 
складовою НІГД. Інформація на ньому повинна бути офіційною 
та розміщуватися виключно представниками уповноважених 
органів. 

Головний елемент геопорталу – інтерактивна карта, що 
міститиме шари структурованої інформації про господарство, 
головні параметри зовнішньоекономічної діяльності України, 
її регіонів та зарубіжних країн. Головні одиниці представлення 
картографічної інформації – адміністративний район, 
адміністративна область, країна.  База даних  доступ до якої 
відбуватиметься через геопортал повинна містити сукупність 
профільних наборів геопросторових даних. Профільні 
набори геопросторових даних виробляються органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування та 
суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. Головними постачальниками 
даних може бути Держкомстат, Інститути Національної академії 
наук України. Крім цього на порталі може бути розміщена 
комерційна інформація представлена аналітичними фірмами, 
доступ до якої може бути організований за передплатою для 
окремих користувачів.

Кожен з профільних наборів геопросторових даних повинен 
супроводжуватися метаданими – довідковою інформацією про 
геопросторові дані та сервіси. Їх наявність – запорука швидкого 
доступу до даних  різноманітних користувачів. 



94
До функціональних можливостей геопорталу слід віднести 

можливості: 1) пошуку необхідного набору геопросторових 
даних на геопорталі за допомогою ключових слів та метаданих; 
2) перегляд набору геопросторових даних у вигляді таблиці; 
3) завантаження на геопортал власних геоданих, формування 
та редагування метаданих до них; 4) аналіз даних шляхом 
розрахунків похідних показників, побудови шкал, графіків, 
діаграм;  5) візуалізацію наборів геопросторових даних у 
вигляді карт способом значків, картограми та картодіаграми; 
6) завантаження даних з геопорталу та збереження даних у 
вигляді карт (у форматах *.jpg, *.pdf), наборів векторних даних 
у обмінних форматах, таблиць, графіків, діаграм. 

Дані про зовнішню торгівлю організуються у вигляді бази 
даних. Кожен блок бази даних має внутрішню структуру, яка 
складається з набору класів, підкласів та зв’язків між ними. Кожний 
клас об’єктів містить набір полів, що відображають його кількісні 
та якісні показники і характеристики. Наприклад блок «міжнародна 
торгівля» включає такі класи об’єктів: а) точкові – підприємства-
імпортери, митні пости, митниці, митні склади; б) лінійні – 
транспортні коридори, автошляхи, залізниці, морські торговельні 
шляхи; в) площинні – країни, області, райони, міськради. Кожен 
клас має відповідну внутрішню структуру. Наприклад клас країн 
містить такі поля «назва країни», «двозначний код ISO» – унікальний 
ідентифікатор країни. За ідентифікаційним полем до основних 
таблиць приєднуються  додаткові дані: «площа країни», «чисельність 
населення», «експорт товарів», «імпорт товарів», «міжнародні 
перекази коштів», «прямі іноземні інвестиції» тощо. В базі даних 
наводиться щорічна інформація, яка за необхідності може бути 
доповнена щоквартальною та щомісячною, що дозволяє розрахувати 
по кожній країні та товарній групі динамічні ряди даних.  

Перспективними методами формування переліку 
профільних наборів даних для порталу є використання досвіду 
атласного картографування території України, та конструювання 
онтологій. Онтологія   – представлення  деякою мовою знань 
про певну предметну область (середовище, світ). Онтологію 
неодмінно супроводжує деяка концепція цієї області інтересів. 
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Найчастіше ця концепція виражається за допомогою визначення 
базових об’єктів (індивідуумів, атрибутів, процесів) і відношень 
між ними. Визначення цих об’єктів і відношень між ними зазвичай 
називають концептуалізацією.

Наукова концептуалізація картографічного відображення 
системи зовнішньоекономічних зв’язків України та її регіонів 
здійснюється на основі  структурно- графічного моделювання або 
структурних схем, створених за допомогою UML – універсальної 
мови розмітки, що дозволяє модифікувати структуру бази даних. 

структурні схеми дозволяють забезпечити оптимальність 
відображення стану і динаміки міжнародних зв’язків за допомогою 
системи показників; сформувати взаємозв’язки між об’єктами 
бази даних, що дозволить синхронно вносити геоінформацію, 
здійснювати корекцію та перевірку даних, застосовувати методи 
геостатистики, розраховувати похідні показники. 
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ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ 
ДРІБНОМАСшТАБНИХ ПАЛЕОЛАНДшАФТНИХ КАРТ

Paleogeographers of Institute of Geography (NAN U) have 
significance experience in the small-scalе paleolandscape maps 
creating. Such maps for some stages of Pleistocene of Ukraine 
published in the National (2007), Complex (2005) and Atlas of Kiev 
region (2009); series of paleolandscape maps is placed in monography 
(2010). The problem of applying of paleogeographycal approaching is 
discussing in this paper.

В розробці і реалізації комплексної програми охорони 
і поліпшення природного середовища, прогнозних розробках 
важлива роль належить палеогеографічним дослідженням.

У відділі палеогеографії Інституту географії НАНУ з 
робіт М.Ф.Веклича, Н.О.сіренко, с.І.Турло, М.О. Куниця, 
І.В.Мельничука та інших накопичений певний досвід в 
розробці дрібномасштабних палеоландшафтних карт. В останні 
роки Ж.М.Матвіїшиною, Н.П.Герасименко розроблено серію 
дрібномасштабних палеоландшафтних карт для різних етапів 
пліоцену і плейстоцену України: 5 палеоландшафтних карт 
масштабу 1:12 000 000 і пояснювальна записка до них опубліковані 
в Національному атласі України (2007), 6 палеоландшафтних карт 
масштабу 1:15000 000 – у комплексному географічному атласі 
України (2005). Прикладом регіональних побудов, зокрема для 
території Київської області, можуть бути 6 палеоландшафтних 
карт для окремих етапів плейстоцену масштабу 1:2 000 000, 
що розміщені у Комплексному атласі Київської області (2009). 
Модифіковані варіанти карт з легендами до них опубліковані 
цими ж авторами в колективній монографії “Просторово-часова 
кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду 
на території України” (2010). с.П.Кармазиненко для басейну 
Дніпра в межах території України, с.П.Дорошкевичем для 
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середнього Побужжя відтворені ґрунтові покриви для окремих 
етапів плейстоцену, що також найшло своє відображення в 
дрібномасштабних карто-схемах.

При створенні всіх вказаних карт були активно використані 
палеогеографічні підходи. Неможливо пояснити сучасний стан 
природного середовища і прогнозувати його зміни на близьке і 
віддалене майбутнє без знання про розвиток і еволюцію природи 
у минулому. Досить репрезентативні результати можуть бути 
одержані шляхом вивчення природного середовища, зокрема в 
антропогені (останні 1 чи 1,6 мільйони років геологічної історії). 
Головна увага повинна бути зосереджена на тенденціях розвитку 
найбільш мобільних компонентів ландшафту – рельєфу, клімату, 
рослинного покриву і ґрунтів. За допомогою порівняльного 
поетапного і послідовного в часі аналізу тенденцій змін цих 
компонентів можна вийти на прогноз змін природи у майбутньому, 
якщо враховувати природні тенденції розвитку. Палеогеографія 
– саме та наука, котра дозволяє в експерименті, що поставила 
природа, виявити основні закономірності розвитку як окремих 
компонентів, так і ландшафтів у цілому в різні вікові відрізки 
часу, від таких як ера, період до коротших часових інтервалів.

Враховуючи, що в наш час не існує ніяких 
ландшафтів, крім сучасних, ми змушені вивчати природу за 
палеогеографічними пам’ятками. В таких пам’ятках давньої 
природи як верстви субаеральних та аквальних відкладів, ґрунти, 
рештки рослинності і організмів досить повно зафіксований 
літопис подій і процесів. Опорні розрізи є джерелом різної 
інформації, у т.ч. щодо періодизації геологічної історії району, 
виділення палеогеографічних етапів, встановлення тенденцій і 
закономірностей розвитку природи і її компонентів, результатів 
взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Ретроспективні 
побудови звичайно виконуються для кожного окремого етапу 
або окремих його частин. Всі давні ландшафти, на відміну від 
сучасних, є реконструйованими.

Дослідження поділяються на декілька самостійних напрямків, 
серед яких – відтворення історії рельєфу, палеокліматичні 
реконструкції, відтворення типів рослинного покриву і ґрунтів. 
Так як рослинні покриви і ґрунти є тими взаємопов’язаними 
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елементами ландшафту, що значною мірою відображають 
кліматичні обстановки і є індикаторами останніх, їх аналіз і синтез 
на палеоекогеографічних картах є перспективним для наших 
знань, в тому числі про екологічні обстановки минулого як умови 
проживання давньої людини і живих істот. Палеоландшафти і 
екосистеми на попередньому етапі екогеографічних досліджень 
не антагоністичні поняття, а скоріше за все – це синоніми, якщо 
говорити про регіональні та зональні побудови.

Відтворення типів рослинних покривів території можливо 
на базі аналізу палінологічних даних, для чого потрібні широкі 
дослідження. Можливе використання і результатів вивчення 
решток рослин у вигляді відбитків, залишків насіння та ін., 
що знаходять на археологічних стоянках, але тільки спорово-
пилковий метод дає досить повний матеріал, щоб перенести його 
на площинну картографічну основу для території України. Для 
створення палеоландшафтних карт широко використовувалися 
дані українських дослідників Інституту географії (с.І.Турло, 
Н.П.Герасименко), Інституту геологічних наук (е.Т.Ломаєвої, 
Т.Ф.Христофорової, Є.А.сіренко, М.І.Комар), Інституту ботаніки 
НАНУ (Д.К.Зерова, О.Т.Артюшенко, Г.О.Пашкевич, Л.Г.Безусько, 
Р.Я.Арап), а також дослідників, що працювали в Україні або 
сусідніх територіях (В.П.Гричука, М.П.Гричук, З.П.Губоніної, 
Н.с.Боліховської, Л.с.спірідонової, Н.О.Махнач, Я.К.Єловічової, 
с.І.Медяник).

Відтворення еволюції ґрунтових покривів передбачає 
вивчення різновікових ґрунтів і педоседиментів з такою 
послідовністю робіт: вивчення опорних та інших розрізів 
лесовогрунтових серій і червоно-буроколірної формації; 
визначення стратиграфічної послідовності, зміни типів, 
комплексів викопних ґрунтів; морфологічне, мікроморфологічне, 
фізико-хімічне вивчення ґрунтів, їх свит і окремих стадій з 
використанням якомога більшої кількості методів при визначенні 
віку ґрунтів і кореляції ґрунтових горизонтів.

Методика палеопедологічних досліджень достатньо 
повно висвітлена у монографії М.Ф.Веклича, Ж.М.Матвіїшиної, 
Н.О.сіренко та ін. (1979), тому ми не будемо детально зупинятися 
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на цьому питанні. При створенні палеоландшафтних карт нами 
використані дані по викопних грунтах головним чином українських 
дослідників, а саме ті, що отримані у відділі палеогеографії 
Інституту (раніше сектору) географії НАН України. Це в 
більшості матеріали спеціальних палеопедологічних досліджень 
(М.Ф.Веклича, Н.О.сіренко, В.А.Дубняка, Ж.М.Майської-
Матвіїшиної, Н.П.Герасименко, А.М.Карпенка). Окремі сторони 
розвитку грунтів вивчали також В.І.Передерій, результати 
палеонтологічного дослідження є в роботах М.О.Куниці, 
І.В.Мельничука, П.Ф.Гожика, О.М.Адаменка, Б.Д.Возгріна, 
М.Ф.Веклича, Ю.М.Веклича та ін., що співпрацювали з 
палеопедологами. Використані також дані про викопні ґрунти, 
що були отримані при виконанні робіт з госпдоговірної тематики 
в різних районах України. До робіт з поглибленим вивченням 
ґрунтів потрібно віднести також дослідження західноукраїнських 
учених, зокрема комплексні роботи О.М.Адаменка, 
М.с.Деменюка та А.Б.Богуцького, які отримали досить вагомі 
результати щодо з’ясування етапів розвитку ґрунтів, а також 
дослідників Дніпропетровського університету Г.В.Пасічного і 
Л.І.Зеленської. Грунтово-лесові розрізи Причорномор’я вивчали 
також Г.О.Бачинський, Ю.Г.Баландін. співробітники відділу 
палеогеографії на різних етапах практично консультували або 
брали участь майже у всіх роботах експедицій щодо геологічної 
або меліоративної зйомки. Такий підхід дозволив отримати 
нові дані про викопні ґрунти. Цінним у цих дослідженнях було 
використання єдиної стратиграфічної схеми і єдиних методик, 
що було підставою для порівняння матеріалів. Використовувалися 
також дані деяких російських колег – палеопедологів, зокрема 
О.П.Добродєєва, Т.Д.Морозової, Н.І.Глушанкової, що вивчали 
окремі українські розрізи. Зішлемося також на матеріали 
таких відомих українських дослідників-палеопедологів 
минулого як А.І.Набоких, В.І.Крокос – засновників української 
палеопедологічної школи, продовжувачів їх ідей – Д.К.Біленко, 
А.А.Красюка, П.К.Заморія, О.І.Москвітіна та ін.

Заключний етап палеоландшафтних досліджень передбачає 
синтез отриманих даних і розробку науково-обґрунтованого 
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прогнозу. Найбільш достовірні відомості про палеогеографічні 
обстановки минулого може дати аналіз ґрунтів і рослинності, 
формування палеоландшафтів як умов існування живих істот, у 
т.ч. людини. Життя як найвища форма розвитку матерії швидко 
перебудовує первинне середовище у біосферу, яка до того ж є 
стійкою до різних збурень. Протягом геологічної історії в біосфері 
постійно підтримується оптимальна для життя екологічна 
обстановка, в т.ч. клімат. З позицій закономірностей змін клімату 
у минулому по новому уявляються проблеми прогнозування 
кліматичних змін, а також дестабілізації погодних обстановок 
у зв’язку з антропогенною трансформацією природи. Доказом 
того, що біосфера надзвичайно стійка система є її довготривала і 
безперервна еволюція. Живі організми чутливо реагують на зміни 
зовнішнього середовища, і природний відбір відіграє важливу 
роль. Живі організми не тільки пристосовуються до зовнішніх 
умов, але і самі активно, цілеспрямовано і постійно формують ці 
умови. Рослинність відіграє не останню роль у формуванні цих 
умов, але разом з тим є і потужнім фактором ґрунтоутворення. 
Тому важливе складання палеоекогеографічних карт на основі 
аналізу рослинності і ґрунтів як найбільш виразних частин 
давніх ландшафтів. екологічні умови оцінюються по відношенню 
до живих організмів (у тому числі людини).

У розвиток палеогеографічних підходів до створення 
палеоландшафтних карт встає питання про розробку детальніших 
поетапних палеоландшафтних карт крупніших масштабів зокрема 
1:2 500 000; а також палеогеографічних і покомпонентних карт 
різних масштабів, і такий досвід у відділі вже є. Завданнями є 
розробка тематичних програм зі створення палеогеографічних 
карт для окремих етапів, зокрема всіх етапів пліоцену і 
плейстоцену м-бу 1:2 500 000. Актуальні також створення карт 
голоценових відкладів. Це роботи крупномасштабні, тому 
передбачають включення у розробки представників геологічних 
служб, Інституту геології НАНУ, спеціалістів-грунтознавців, 
ботаніків, картографів при відповідному фінансуванні робіт. 
Актуальною є також проблема створення атласу сучасних ґрунтів 
голоцену, картографування голоценових відкладів України. 
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Передбачається використання новітніх методик при дослідженні 
і картографуванні природних об’єктів.

Висновки. Перед побудовою палеоландшафтних та інших 
палеогеографічних карт потрібна реалізація наступних підходів: 
1) вивчення палеогеографічної етапності; 2) міжрегіональна 
кореляція утворень палеогеографічних етапів; 3) реконструкція 
компонентів давніх ландшафтів за їх палеогеографічними 
пам’ятниками і індикаторами; синтетична реконструкція 
палеоландшафтів за їх компонентами; 4) встановлення інваріантів 
плейстоценових ландшафтів і ступеню їх успадкованості 
(реконструйовані типи ґрунтів і рослинності є індикаторами 
палеоклімату, а також провідними ознаками для виділення систем, 
класів, типів, підтипів ландшафтів); 5) успіх можуть принести 
лише комплексні палеогеографічні дослідження.

Палеоландшафтні карти важливі для вивчення історії 
формування сучасних ландшафтів і можливих трендів їх змін 
внаслідок кліматичних змін. Вони можуть бути використані для 
вирішення проблеми раціонального природокористування, а 
також під час геологознімальних і геолого-розвідувальних робіт, 
пов’язаних з різновіковими відкладами.

Мацібора О.В.
Інститут географії НАН України

ГЕОІНФОРМАЦІйНА БАЗА ДАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
КОМПЛЕКСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГОЛОЦЕНОВИХ 

ҐРУНТІВ

The article is devoted to the questions of creating 
paleogeographical GIS database, it’s structure and characteristics of 
Holocene soils, which are able to be learned with GIS-analysis using. 
Also, the advantages of such database were considered.

В ході проведення палеогеографічних досліджень 
різночасових ґрунтових утворень на емпіричному рівні, 
відбувається накопичення фактичного матеріалу в значних 
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обсягах. Результати палеопедологічних досліджень можуть 
містити інформацію про тип ґрунтів, їх генетичні особливості, 
набір та порядок залягання генетичних горизонтів, геохімічні 
характеристики окремих горизонтів (вміст важких металів та 
деяких інших хімічних елементів, вміст гумусу, карбонатних 
сполук), датування (зазначення абсолютного віку), приналежність 
до певних періодів голоцену.

З огляду на наявність значної кількості параметрів, за якими 
голоценові ґрунти можуть бути охарактеризовані, можливість їх 
розподілу в просторово-часовому аспекті, обсяги фактичного 
матеріалу при масштабних дослідженнях, виникає потреба в 
систематизації подібної інформації у вигляді бази даних, яка б 
відігравала роль не лише сховища з метою збереження, а і мала 
риси інтерактивності.

В ході проектування структури геоінформаційної бази даних 
палеогеографічних досліджень має враховуватись специфіка 
проведення робіт в даній галузі, а також особливості отримуваних 
результатів. Таким чином, палеогеографічна інформація має 
бути структурованою у відповідності до просторово-часових 
зв’язків об’єктів дослідження з відображенням їх кількісних 
характеристик.

З метою максимально повного відображення 
результатів дослідження голоценових ґрунтових утворень, 
пропонується (табл. 1, 2) здійснювати окремий опис ключових 
точок і вивчених у їх межах профілів. Характеризуючи ключові 
точки досліджень, варто вказувати їх індивідуальний порядковий 
номер, географічні координати (для ідентифікації точки в 
просторі і проведенні подальших аналітичних дій), абсолютний 
вік (що дозволить групувати дані однакових хроноінтервалів з 
метою більш точного їх порівняння), а також зазначати період 
голоцену до якого вони належать у відповідності до обраної 
хронологічної шкали.

Таблиця 1. Приклад наповнення таблиці бази даних, яка 
характеризує точки дослідження

№ точки 
дослідження широта Довгота Датування

(років тому)
Період 

голоцену
6 48° 22' 7'' 29° 52' 47» 3500 SB
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структура опису ґрунтового профілю має дещо відрізнятись 

від набору параметрів, які характеризують ключові точки, 
більшою деталізацією та врахуванням кількісних показників 
окремих горизонтів. З огляду на зазначений підхід, для кожного 
генетичного горизонту необхідно вказати номер ключової точки 
та розчистки, до яких він належить, а також його порядковий 
номер в межах профілю. В подальшому за вказаними полями 
буде здійснюватись пошук з певними умовами, що дозволить 
максимально швидко знаходити просторово прив’язані дані. 
Необхідною складовою характеристики генетичного горизонту 
є його назва, глибина відбору зразка, абсолютний вік (для 
горизонтів заплавних ґрунтів), результати геохімічних 
досліджень (вміст важких металів, гумусу, карбонатних сполук).

Таблиця 2. Приклад наповнення таблиці бази даних, яка 
характеризує ґрунтові профілі в межах ключових точок

№ 
точки

№ 
розчистки

№ 
горизонту Назва Глибина Датування Вміст 

гумусу
Вміст 

карбонатів

6 2 4 Hgl 0,52 1600 1,64 0,51

Основними перевагами створення такої бази даних є:
систематизація ключових ділянок та розрізів в ••

просторовому аспекті із зазначенням географічних координат 
та приналежності до елементів ландшафтної структури різного 
масштабного рівня, а також таксономічних одиниць фізико-
географічного районування;

поділ об’єктів дослідження за приналежністю до різних ••
хроноінтервалів – періодів голоцену (у відповідності до показників 
абсолютного віку);

можливість введення практично необмеженої кількості ••
атрибутивної інформації як про кожен конкретний розріз, так і 
про окремий генетичний горизонт;

уніфікованість підходів до наповнення інформацією (єдина ••
структура, узгодженість наборів та типів даних);

можливість коректного співставлення та порівняння ••
результатів роботи окремих дослідників, що унеможливлює 
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виникнення повторюваності і оптимізую процес наукового 
пошуку;

здатність бази даних відповідати на запити користувача із ••
певними параметрами, що дозволяє з мінімальними затратами часу 
знаходити потрібну інформацію про об’єкти за їх атрибутами;

можливість робити запити до бази даних на основі ••
характеру просторової взаємодії між об’єктами (наприклад, 
входження ключових ділянок до елементів ландшафтної 
структури);

наявність структурованої різнопланової інформації, ••
інтегрованої в межах єдиної бази даних дає можливість 
здійснювати аналіз атрибутивних даних в тому числі із 
застосуванням ГІс з подальшим створенням синтетичних 
карт (наприклад, розподілу геохімічних показників у ґрунтах 
певного віку на території дослідження);

можливість пошарового відображення баз даних ••
сучасними ГІс дозволяє суміщати різночасову інформацію для 
території дослідження, що має особливо велике значення саме в 
палеогеографічних дослідженнях;

здатність залучати до аналізу значну частину графічних ••
матеріалів: від крупномасштабних топографічних карт до 
різночасових космічних знімків високої роздільної здатності для 
ключових ділянок.

Розробка уніфікованої структури з подальшим створенням 
бази даних типових розрізів голоценових ґрунтів суттєво 
розширить можливості проведення палеогеографічних 
досліджень.

Пархоменко Г.О. 
Інститут географії НАН України

АЕРОКОСМІЧНИй КАНАЛ ВВЕДЕННЯ, 
ЗБЕРЕЖЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ СТАНУ 
МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ 

М. КИєВА)
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Постановка проблеми. Матеріали дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ) – аеро- і космознімки охоплюють 
геозображенням будь-яку частину земної поверхні. За своєю 
сутністю вони є геопросторовими портретними моделями 
географічного простору з розміщеними в ньому об’єктами. 
Якщо йдеться про територію міста, то аерокосмічні знімки, 
що фіксують територію і всі об’єкти на ній, можна вважати 
каналом первинної геопросторової інформації, яка втілюється у 
аеро- чи космофотозображення. Логічна і змістовно-географічна 
інтерпретація цих геозображень за допомогою візуального аналізу 
дає змогу ввести інформацію до будь-яких досліджень міста, 
зокрема, й до системи моніторингу стану міського середовища. 
Завдяки отриманим під час аналізу характеристикам різних 
об’єктів можна визначити можливості розширення тематичної  
складової інфраструктури геопросторових даних. Геозображення 
є формою зберігання геопросторової інформації на певну дату 
знімань. Оновлення таких даних має здійснюватися на наступні 
за часом знімання, що передбачаються системою моніторингу. 
Проблема полягає в тому, щоб визначитися з матеріалами ДЗЗ, 
які використані у моніторингу міського середовища м. Києва, і 
їх придатністю як інформаційного каналу для картографічного 
опрацювання моніторингової інформації та створення серій карт.

Останні публікації. Матеріали аерознімань за допомогою  
аерофотоапаратів з самого початку використовувалися для 
великомасштабного картографування – створення відповідних 
топографічних планів міст, яке реалізовувалося завдяки польовому 
дешифруванню аерознімків, стереофототрансформуванню, 
застосуванню інших методів фотограмметрії, геодезії, топографії. 
Тепер завдання аерознімань за допомогою АФА-3 дає змогу 
значно підвищити якість аерознімків і їх роздільну здатність, що 
перевищує роздільну здатність найсучасніших космознімків.

Космофотоматеріали, які придатні для відображення 
території міст, з’явилися лише в кінці ХХ на початку ХХІ 
століть. Космознімки з супутників IKONOS i OrbView-3 (сША) 
у панхроматичному режимі дають роздільну здатність 1м, EROS 
– В (Ізраїль) – 0,7м, QuickBird (сША) – 0,61м,  worldView-1 
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(сША) – 0,50м, GeoEye -1 (сША) – 0,50м. саме вони відносяться 
до космознімків з надвисокою роздільною здатністю, вміщують 
інформацію, необхідну для уточнення положення усіх об’єктів на 
топографічних картах (планах) урбанізованих територій, а також 
тематичних карт великого масштабу. Такі знімки становлять вхід 
до каналу космоінформації для ведення космомоніторингу стану 
об’єктів (природних, соціально-економічних елементів міського 
середовища). Особливістю цього каналу є те, що космознімки 
можна отримувати з космічних знімальних апаратів безпосередньо 
до комп’ютерних наземних приймачів завдяки застосуванню 
під час знімань приладів зворотного зв’язку, що забезпечують 
побудову космозображення у пікселах. Тобто канал дає змогу 
вести опрацювання інформації в геоінформаційному середовищі, 
в тому числі, картографічне.

Для вибору матеріалів з конкретних супутників має значення 
їх упорядкування в єдиній формі. Так, наприклад, “Каталог”, 
виданий у 2011 компанією ТВІс, містить зразки космознімків та їх 
основні технічні характеристики (режими знімання, спектральні 
діапазони, просторове розрізнення – роздільну здатність в надирі 
і при максимальному відхиленні від нього, ширина полоси 
знімання, точність геопозиціонування, радіометричне розрізнення 
у біт/піксел, придатність до стандартної обробки, зокрема, 
радіометричної, сенсорної і геометричної корекції, можливість 
отримання стереопари за один прохід), а також параметри 
мінімальних об’ємів замовлень на нові космознімання чи на 
архівні дані. Це дає змогу замовникам космознімків визначитися 
з матеріалами, які потрібні користувачеві для виконання певних 
тематичних завдань у дослідженнях. З точки зору  тематичних 
завдань у цьому ж каталозі для кожного супутника і кожного з 
типів космознімків визначено сфери використання. Це також дає 
змогу користувачеві замовити саме ті матеріали, які йому потрібні 
і які відповідають конкретним його завданням.

Завдання даної статті полягає у поданні результатів 
опрацювання даних аеро- і космічного каналу геопросторової 
інформації з метою моніторингу природно-антропогенних 
елементів міського середовища (на прикладі м. Києва), зокрема, 
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використання космофотоатласу м. Києва у візуальному аналізі та 
логічній і змістовно-географічній інтерпретації геозображення 
Києва за комплексом об’єктів та моніторингових мікрополігонів, 
залучення даних наземного моніторингу з метою збагачення 
тематики моніторингових карт.

Викладення основного матеріалу. Відомо, що найпершим 
етапом опрацювання геопросторової інформації з аерокосмічного 
каналу є зведення знімків у цілісне геозображення міста, 
застосування методів геодезичної, сенсорної і геометричної 
корекції знімків й отримання комп’ютерної космофотокарти, яку 
можна використовувати для різних цілей у наукових дослідженнях 
цієї території. У наших дослідженнях був використаний 
космофотоатлас м. Києва, який віповідав усім параметрам 
космоматеріалів, придатних для моніторингових досліджень. 
За змістом і масштабами (1:7 000 та 1:3 500) він відповідав 
завданню уточнення топокарти – плану міста на 2006 рік, коли  
був виданий Інститутом передових технологій під керівництвом 
О.В. Барладіна. Головною особливістю атласу є збереження 
геозображення з космознімків QuickBird, що значно розширює 
інформаційні можливості плану міста та збільшує його точність 
до рівня цифрових зображень. Важливим змістовним елементом 
дешифрування космозображення в цьому атласі є підписи до 
різних об’єктів: транспортної інфраструктури (вулиць й інших 
проїздів, а також майданів, де виявляються особливості шляхових 
розв’язок), окремих громадських об’єктів забудови різних типів 
та призначення, природних об’єктів та їх штучних аналогів 
(лісів, парків, водотоків, водоймищ тощо). Ці підписи складають 
орієнтиропокриття для подальшого дешифрування елементів 
змісту космозображення за прямими та опосередкованими 
ознаками.

Подальше опрацювання інформації виконується на базі 
візуального аналізу атласу. Головним завданням аналізу є логічна 
та змістовно-географічна інтерпретація космозображення 
елементів міського середовища за категоріями певних 
об’єктів, а також побудова типологічних  класифікацій поділу 
території за функціональною приналежністю  його кварталів 
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чи моніторингових мікрополігонів, наприклад, за зміненістю 
стану його природних ландшафтів, окремих елементів міського 
середовища (природних та соціально-економічних). Таким 
чином, візуальний аналіз геозображення по космофотоматеріалах 
(вихідних космознімках та продуктах їх опрацювання – 
комп’ютерних космофотокартах) дає змогу визначити об’єктну 
орієнтацію тематики серій карт у відповідності до поставлених 
задач моніторингових досліджень. Основа для розширення 
тематичної складової інфраструктури геопросторових даних 
міститься у сферах використання космознімків. До основної сфери 
придатності аерокосмічних матеріалів для створення і оновлення 
топографічних і спеціальних карт і планів великих масштабів 
для подальшого опрацювання вихідної інформації долучаються 
сфери містобудування (побудова Генеральних схем розвитку 
міст, схем територіального планування муніципальних районів, 
інвентаризаційні карти різних типів забудови міст, розміщення 
окремих споруд, об’єктів міської транспортної інфраструктури, 
місць видобутку корисних копалин, забезпечення населення 
питною водою, спортивними майданчиками і спорудами, 
торгівельними, освітніми закладами й медичною допомогою, 
місцями для відпочинку, історико-культурними пам’ятниками 
тощо; карти оцінки доступності до цих об’єктів населення різних 
кварталів, карти комфортності умов проживання людей тощо). 
Ці ж матеріали забезпечують інформацією карти інвентаризації 
і оцінки земле- і лісовпорядкувальних робіт у містах, зокрема, 
сільськогосподарського землекористування. Найбільш 
диференційованим за тематикою напрямом є картографування 
стану й порушеності окремих компонентів природного 
довкілля у містах. Практичне значення має подання на карті 
міста невпорядкованих територій і визначення їх придатності до 
певних типів природокористування: нової забудови, оздоровлення 
природного середовища, удосконалення територіально-
планувальної структури для покращення умов життя киян, 
збільшення рекреаційного потенціалу міста, збереження історико-
культурних пам’ятників і будівництва споруд сучасної архітектури, 
які стануть у майбутньому пам’ятниками сучасної доби.
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Кожен із зазначених напрямків тематичного  

картографування має пряму прив’язку до елементів геозображення 
аерокосмічних знімків, потребує детальних досліджень із 
застосуванням порівняльно-географічного аналізу опрацьованих 
матеріалів з матеріалами наступних космознімань, в результаті 
чого можна визначити зміни у просторовому положенні і якості 
компонентів міського середовища й ще більше розширити 
тематику моніторингових карт. Збагачення змісту моніторингових 
карт є можливим  із залученням даних наземного моніторингу, 
наприклад, даних по забрудненню об’єктів природного 
середовища (водних об’єктів, атмосферного повітря тощо) або 
даних про стан рослинності, які можна отримати із застосуванням 
методів мобільного панорамного наземного знімання. Ще потрібно 
зазначити, що оскільки картографічне опрацювання даних 
аерокосмічного каналу ведеться у геоінформаційному середовищі, 
то перехід від геозображення великого масштабу (1:3 500 і  
1: 7 000) до масштабу 1: 50 000 зі збереженням космозображення 
і оглядовості карт цілком можливий, що має особливе значення 
для карт, що узагальнюють результати детальних досліджень на 
базі використання аеро- і космознімків.

Висновки. Матеріали аерокосмічних знімань надвисокої 
роздільної здатності становлять вхідний канал геопросторових 
даних, який придатний для картографічного опрацювання в 
геоінформаційному середовищі і створення різноманітних за 
тематикою великомасштабних карт міста. До цього каналу поряд 
зі знімками відносяться і опрацьовані матеріали – комп’ютерні 
космофотокарти. Логічний та змістовно-географічний аналіз їх 
геозображення дає змогу визначити об’єкти та моніторингові 
мікрополігони, які визначають об’єктно і проблемно орієнтовану 
тематику карт. Порівняльно-географічний аналіз матеріалів 
двох поточних за часом знімань виявляє зміни у геопросторових 
даних і ще більше розширює тематику карт. Застосування 
геоінформаційних методів опрацювання аерокосмічних 
матеріалів забезпечує перехід від детального великомасштабного 
тематичного картографування до результуючих карт (масштаб  
1: 50 000), що зберігають космозображення і оглядовість.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КИБЕРПРОСТРАНСТВА: 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ВИРТУАЛЬНОГО 

МИРА

В последние годы, с развитием компьютерных сетей, таких 
как интернет и world wide web (www), киберпространство 
все чаще изучается исследователями в различных областях 
знаний, таких как компьютерные науки, социологии, географии 
и топографии. Киберпространство основывается на двух 
компьютерных технологиях, таких как  информационные сети 
и виртуальная реальность. Киберкарты для картографирования 
киберпространства можно рассматривать как инструментарий 
для исследования различных характеристик и особенностей 
киберпространства.

В литературе отмечается, что киберпространство как 
виртуальное пространство значительно отличается от реальной 
действительности по многим свойствам. Эти свойства и 
определяют существенные отличия киберкарт от традиционных 
карт [1]. 

В тезисах доклада кратко изложены некоторые вопросы 
сравнения  традиционных  карт с киберкартами визуализации, 
анализа и изучения киберпространства.

Термин киберпространства все чаще используется в век 
информационных технологий. слово «киберпространство» (от 
кибернетика и пространство) впервые было введено Уильямом 
Гибсоном, канадским писателем-фантастом, в 1982 в его новелле 
«сожжение Хром» («Burning Chrome») в журнале Омни.

Киберпространство определяется как виртуальное 
пространство глобальной компьютерной сети, которая связывает 
абонентов разного типа, через который может перемещаться 
различная информация. Киберпространство все более 
доминирует в жизни общества, более того, результаты научных 
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исследований все больше и больше зависят от киберпространства. 
исследователи используют электронную почту для обмена 
информацией, создания страниц для научных докладов, а 
также для распространения результатов своих исследований и 
проектов, проведения онлайн-конференций. Повседневная жизнь 
постепенно смещается в сторону киберпространства, так как все 
чаще используется для покупок, развлечений и встреч.

Традиционная картография основана на евклидовой 
геометрии, так как правильное представление расстояний и 
углов является важной проблемой при решении прикладных 
задач, таких как навигация, разведка природных ресурсов, 
оценка экологического состояния и многих задач связанных с 
управлением.

Такой традиционный подход в картографии был изменен с 
появлением топологии и топологических отображений. Главной 
задачей при топологическом подходе является не представление 
областей, районов или категорирование объектов, а сосредоточить 
свое внимание на связях, то есть на наличии или отсутствии 
связности между объектами. 

Например, карта метрополитена любого города является 
хорошим примером топологической карты, так как каждая 
станция показывает связность линий между собою, тем самым 
указывают возможность перемещения с одной линии на другую 
линию метрополитена.

В настоящее время значение такого фактора в жизни 
общества как расстояние уменьшается за счет развития 
телекоммуникаций и интернета как средств распространения 
информации. Взамен понятия расстояния становится более 
важным это понимание сетевых структур.

То есть можно сказать, что существуют объективные 
причины в разном толковании понятий киберкарты и 
географической карты.  с другой стороны существует много общего 
между киберпространством и географическом пространстве: оба 
пространства очень значительны и не могут быть представлены 
только с одной точки зрения.

интернет представляет собою всемирную сеть, состоящую 
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из миллионов компьютеров, взаимодействующих через 
согласованное множество интернет-протоколов. Каждый из 
компьютеров имеет свое уникальное место, поэтому интернет 
может рассматриваться как пространство которое отображает 
физическое размещение компьютеров в глобальной сети. Этот 
вид киберкарты можно рассматривать как тематическую карту, 
так ка в этом случае сохраняются принципы традиционных 
тематических карт. Киберкарты могут быть классифицированы 
по темам следующим образом [2]:

- карты динамики  интернет-ресурсов;
- карты интернет-прогноза метеоусловий; 
- карты собственных уникальных номеров 

компьютеров (рис. 1 а);  
- карты распределения хост-компьютеров (рис. 1 б );
- карты распределения объемов информации в 

глобальной сети.

На рисунках 2 и 3 представлены варианты киберкарт, 
такие как  3D гиперболический граф, отображающий интернет 
топологию и плоский граф, моделирующий связность 
маршрутизаторов информационных потоков в интернете [3].

В тезисах кратко изложены пять видов карт в 
киберпространстве в эпоху информационных технологий. 
Эти пять видов киберкарт могут быть классифицированы по 

                       а)                                                             б) 
Рис. 1 – Примеры визуализации киберпространства
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Рис. 2 -  3D гиперболический граф, отображающий  
интернет топологию

Рис. 3 – Граф связности маршрутизаторов информационных 
трафиков в интернете
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функциональности на карты специального назначения, общего 
назначения, и карты сетевых ресурсов в киберпространстве.

сегодня традиционная картография сталкивается со 
значительными изменениями в связи с влиянием информационных 
технологий на традиционное проектирование и создание 
картографической продукции и необходимостью разработки 
технологии картографирования информационного пространства 
– киберпространства. Методы визуализации 2.5D, 3D моделей, 
технологии их построения одинаково важны как для представления 
географического пространства так и для киберпространства.

Все вышесказанное говорит об активном формировании 
киберпространства. Географические исследования глобального 
информационного мира являются перспективными и будут 
развиваться по мере развития самого мира. 

1. Воройский Ф.С. современная информационная 
технология и ее развитие //   Научные и технические библиотеки. 
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Пашинська Н.М.
Інститут географії НАН України

ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА ЯК СКЛАДОВА 
ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ 

Transport network as part of spatial data infrastructure. The 
features and properties of the transport network and the specific 
representation of spatial information on it in the database.
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Транспорт є важливим елементом геопростору, що тісно 

пов’язаний з конкретними природними і соціально-економічними 
умовами. Головна його функція – поєднання всіх елементів 
територіальної структури господарства і розселення в єдину 
систему шляхом переміщення людей, вантажів, інформації 
і енергії. До основних територіальних функцій транспорту 
відносяться просторова інтеграція, територіальне сполучення 
(комунікаційна функція), транзит, подолання простору, 
транспортне обслуговування території і населення. Просторовою 
особливістю транспорту є лінійно-мережевий та вузловий 
характер розміщення його об’єктів у географічному просторі. 
Територіальна розосередженість транспортних мереж, їх 
основні характеристики є важливою складовою інфраструктури 
просторових даних. Разом з тим, вони мають специфічні 
особливості та властивості, що створюють певні вимоги до 
представлення просторової інформації у базах даних. 

Транспортна мережа складається із транспортних ліній 
(доріг, шляхів, лінійних ділянок), які сполучають транспортні 
пункти та вузли. Транспортні шляхи (лінії) розрізняються за 
своїми функціями, пропускною здатністю, навантаженням, 
інтенсивністю потоків. Деякі лінії мають другорядне (фідерні), 
інші (магістралі) – важливе значення для мережі та території, 
яка обслуговується. Вузловими елементами є транспортні вузли, 
центри і пункти, що характеризуються певними функціями і 
кількісними характеристиками.

Конфігурації транспортної мережі властиві топологічні 
(взаємне розміщення частин), геометричні (форма) та метричні 
властивості. Основними топологічними властивостями 
транспортних мереж є просторова зв’язність і ізольованість, 
взаємне впорядкування елементів (їх взаємне розміщення), 
відношення сусідства, циклічність і розгалуження лінійних 
елементів мережі. 

Під час характеристики транспортної мережі необхідно 
враховувати морфологічні, генетичні та функціональні 
особливості, що відображають її системний характер і 
господарські функції:

 - структурність (поділ на складові елементи різного виду);
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- Ієрархічність структурних елементів як функціонального, 

так і цільового порядку;
- Цілісність, що виявляється територіально і 

функціонально;
- Підтримка комплексності (як певного рівня 

взаємозв’язку);
- Нерівномірність завантаження елементів транспортної 

системи і споживання її продукції з-за впливу ряду факторів;
- Динамічність - властивість змінюватися у часі;
- Прояв основного ефекту функціонування транспортної 

системи за її межами («позатранспортного» ефекту) та в інших 
галузях господарства [3].

Транспортній мережі властиві такі рівні просторової 
організації: глобальний, регіональний, локальний. Кожний рівень 
характеризується своєрідним поєднанням точкових елементів 
(вузлів, пунктів), лінійних (шляхів сполучення, транспортних 
коридорів, потоків) та відповідних регіональних форм. Важливим 
точковим елементом є транспортний вузол – місце перетину, 
дотику або розгалуження шляхів сполучення різних або однакових 
видів транспорту щонайменше у трьох напрямах. Залежно від 
розвитку кількості видів транспорту вони поділяються на прості і 
інтегральні (бімодальні, мультимодальні) (рис. 1).

В основі даних про транспортну мережу лежить особлива 
модель просторових даних - «дорожній граф», заснований на 
основі теорії графів [1]. 

Важливою проблемою залишається представлення та 
стандартизація просторової інформації про транспортну мережу. 
Роботи з інтеграції розрізнених програмних систем у сфері 
транспорту у зарубіжних країнах ведуться з початку 2000-х 
років. серед лідерів - Швеція, Норвегія, Фінляндія, Німеччина, 
Франція, Великобританія, сША. У цих країнах створені єдині 
централізовані бази транспортних даних і ряд інтегрованих 
прикладних систем. Приступаючи до стандартизації даних 
транспортної мережі, країни Євросоюзу домовилися робити це 
узгоджено, що призвело до старту в 2004 р. проекту EuroRoadS 
в рамках Директиви INSPIRE. Основна мета його проекту - 
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створення до 2012 р. сумісних між собою і з INSPIRE національних 
баз даних країн - членів EU25. При цьому підкреслюється, що 
завдання полягає не в створенні єдиної європейської бази даних, 
а у створенні правил взаємодії національних баз [2].

Набір даних про транспортну мережу, відповідно INSPIRE, 
повинен містити відомості про топографічні об’єкти, що 
утворюють шар інтегральної транспортної мережі, і їх атрибути, 
що представляють собою безшовний набір як в межах державного 
кордону країни - члена Єс, так і спільноти в цілому з урахуванням 
транскордонних зв’язків національних мереж. Він включає 
автомобільну і залізничну мережі, мережі морських і внутрішніх 
водних шляхів і авіаліній. Набір даних повинен задовольняти 
вимоги навігаційних систем, інтелектуальних транспортних 
систем на базі LBS-сервісів і телематики [4].

Кожному об’єкту транспортної мережі належать такі 
обов’язкові атрибути, як геометрія, універсальний ідентифікатор 
ID, тип вузла, тип маршруту, тип позашляхового зв’язку, 
функціональний клас дороги (рис. 2). Всі інші атрибути доріг є 
додатковими і не зберігаються в основній таблиці. Для кожного 
атрибуту в базі даних заводиться своя таблиця, яка містить 
ідентифікатори основного об’єкта і значення атрибуту. Таким 

Рис. 1. Просторова організація транспортної мережі
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чином досягається масштабованість бази даних для різних 
завдань. Додатковими атрибутами базової специфікації є: адреса 
(вузла або дуги); режим доступу (обмеження в’їзду); інформація 
про граничні вузли; напрямок руху; маневр (використовується для 
обмеження/дозволу виконання складних поворотів через два або 
більше вузлів мережі); багаторівневий перетин; гірський перевал; 
число смуг; інформація про перетин; ідентифікація об’єктів; 
обмеження проїзду; обмеження проїзду для типів машин; довжина 
дороги; ім’я дороги або вулиці; номер дороги; ширина дороги; 
тип дорожнього покриття; сезонні обмеження; пункти сервісного 
обслуговування; обмеження швидкості; структура; ухил дороги.

створенні бази даних можуть використовуватися для 
вирішення таких завдань:

Планування (аналіз транспортного навантаження, стану – 
дорожнього полотна).

Багаторівневе управління експлуатацією транспортних – 
мереж.

Проектування доріг (стадії техніко-економічного – 
обґрунтування та залучення інвестицій).

Проектування комплексних транспортних схем міст – 

Рис. 2. Модель бази даних транспортної мережі.
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та регіонів.

Моніторинг руху та керування транспортними потоками.– 
Автомобільна навігація.– 
Логістика.– 
Побудова загальної картографічної основи країн та – 

регіонів.
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В. Н. Каразіна

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
СКЛАДОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОДАНИХ В УКРАЇНІ

The problems of inclusion of environmental data into thematic 
component  of geodata infrastructure in Ukraine were identified. Their 
solution  will help to realize effective data sharing between different  
organizations to improve the effectiveness of management decisions 
and  the opportunities of science research in this field.

У концепції Державної цільової науково-технічної 
програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та 
національного картографування на 2011-2015 роки, в межах якої 
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розглядається необхідність впровадження і розвитку національної 
інфраструктури геоданих в Україні, екологічна сфера визначається 
як одна з ключових серед тих, що потребують геопросторової 
підтримки управлінських рішень (на ряду з економічною, 
соціальною, оборонною та науковою сферами). 

З огляду на необхідність формування тематичної складової 
національної інфраструктури геоданих, варто окреслити 
проблемні питання включення до її складу екологічних даних. На 
нашу думку, розв’язку потребують декілька проблемних питань. 

По-перше, варто виділити проблему розосередження 
різноманітних екологічних та природоохоронних  даних у 
галузевих відомствах, установах, організаціях. Необхідним 
є  формування єдиних вимог та стандартів до створення та 
збереження екологічних даних, поступове переведення їх на 
спільну геоінформаційну основу, в залежності від форматів 
та технологій, які будуть застосовуватися для базових 
геопросторових даних. 

По-друге, у процесі розробки єдиних вимог і стандартів 
необхідно сформувати перелік основних тематичних блоків у 
загальному банку даних екологічної інформації та визначити  
державні органи влади, організації, відомства, відповідальні за 
наповненням і ведення даних блоків. До цього процесу також 
необхідно залучати провідні наукові та освітні установи країни, 
зокрема такі, що займаються екологічними дослідженнями.

По-третє, вимоги до екологічних даних в національній 
інфраструктурі геоданих необхідно розповсюджувати на звітну 
документацію за результатами науково-дослідних робіт, зокрема 
таких, що виконуються за державний кошт. Це дозволить 
оперативно впроваджувати дані в інфраструктуру геоданих та 
забезпечити доступ до даних зацікавленим особам, звичайно, 
із дотриманням авторських прав виконавців науково-дослідних 
робіт. 

Врешті-решт, враховуючи наявність транскордонного 
забруднення, майбутню актуалізацію задачі створення всесвітньої 
інфраструктури геоданих, пріоритетним завданням є міжнародне 
співробітництво України з сусідніми державами, зокрема з Росією, 
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протяжність кордонів з якою є найбільшою, а сукупність існуючих 
екологічних проблем часто зумовлена схожістю низки природних 
умов (на частинах території) та соціально-економічного розвитку 
двох держав у пострадянський період. 

Варто також зазначити, що до національної інфраструктури 
геоданих, необхідно включати результати регіональних та 
локальних досліджень в Україні, що дозволить використати 
існуючий досвід для нових досліджень інших територій. У цьому 
контексті варто виділити наукові здобутки кафедри фізичної 
географії та картографії ХНУ імені В.Н.Каразіна, зокрема 
багаторічний досвід наукових досліджень у галузі регіонального 
еколого-природоохоронного картографування та розвиток 
напрямку ландшафтно-екологічного картографування, зокрема 
Харківської та Бєлгородської областей. 

Звичайно, даний перелік проблем формування екологічної 
складової інфраструктури геоданих в Україні є неповним,  дане 
питання потребує додаткових обговорень та наукових дискусій. 
Беззаперечно, вирішення цих проблем дозволить здійснювати 
ефективний обмін даними між різними організаціями та 
підвищити ефективність управлінських рішень і можливості 
наукових досліджень у даній галузі. 

Робота частково виконується за фінансової підтримки 
Російського фонду фундаментальних досліджень (проект 11-05-
90900-моб_снг_ст)
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Одесский национальный университет имени И.И. 
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ЦИФРОВыЕ ПОЧВЕННыЕ КАРТы КАК эЛЕМЕНТ 
ИНФРАСТРУКТУРы ГЕОПРОСТРАНСТВЕННыХ 

ДАННыХ УКРАИНы

The article deals with the questions of digital soil mapping 
system development and soil databases using the experience of the 
traditional soil mapping and present conception about soil-landscape 
interconnection; integration of soil databases into national and 
international SDI.

Актуальность. Основной задачей создания национальных 
структур пространственных данных является информационное 
обеспечение различных групп пользователей на глобальном, 
региональном и локальном уровне. В Украине рынок 
информационной продукции только начинает формироваться. 
Важную роль в развитие цифровой почвенной картографии 
осуществляет институт почвоведения и агрохимии им. 
О.Н. соколовского. Этот институт в 2005 году разработал 
геоинформационную систему «Деградация почв Украины», 
а в 2006 г. – «Атлас карт свойств почв Украины (электронная 
версия). Решение задач землепользования, землеустройства, 
рационального использования земельных ресурсов требует 
объективного подхода к составлению качественных почвенных 
карт, процесс создания которых требует много времени и 
средств. Бумажные почвенные карты не имеют необходимой 
пространственной точности и достоверной информации о 
состоянии почвенного покрова, устарели, легенды и семантика 
не формализованы. 

Целью исследований является разработка методики 
цифрового почвенного картографирования и создания почвенных 
баз данных в среде Гис. Основным заданием исследований 
был обзор мирового опыта создания почвенных баз данных, 
почвенного картографирования, обзор источников данных для 
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создания баз данных почвенного покрова, разработка методов 
создания почвенных баз и почвенного картографирования в 
среде Гис, интеграция почвенных баз данных в национальные и 
международные иГПД.

Постановка проблемы. Процесс создания иГПД включает 
сбор базовой и тематической информации, пространственную 
увязку тематических слоев относительно опорных объектов 
(административных границ, речных и дорожных сетей, 
геодезических пунктов и т.д.). Базовым пространственным 
элементом иГПД является  топографическая карта установленного 
масштаба (1: 200 000 для регионального уровня и 1: 25 000 
для локального). Другие тематические блоки иГПД должны 
соответствовать ей по пространственной точности и номенклатуре 
отображаемых объектов. Таким образом, контуры почвенной 
карты должны совпадать с контурами топографических объектов 
(административных границ, гидрографических и дорожных сетей, 
населенных пунктов, лесных массивов и т.д.) и ландшафтной или 
рельефно-геоморфологической основой.

Основной объект цифровой почвенной карты - почвенный 
контур, который содержит информацию о классификационной 
принадлежности почв (генетическом типе, подтипе, роде, виде), 
состав и свойства почв, состав и свойства почвообразующих 
пород. Классификаторы, определяющие почвенный контур, 
должны быть едиными и поставляться централизовано для 
всех занимающихся картированием организаций. В перечень 
классификаторов входят также классификационное положение 
почвы (наименование почвы согласно отечественной 
классификации почв, мировой классификации почв FAO и wRB), 
административно-территориальная привязка и характеристика 
условий почвообразования.

Почвенный контур является наиболее устойчивой 
информационной единицей, и в случае изменения классификаторов 
или уточнения границ в БД вносится дополнительная запись с 
привязкой к дате актуализации изменений. Классификатор должен 
обеспечивать логический переход и генерализацию информации 
на различных иерархических уровнях и системах кодировки, 
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совместимость с глобальными и европейскими проектами 
цифрового почвенного картографирования FAO Map of world Soil 
Resources, HwSD, ISRIC, EuDAMS. 

Цифровая почвенная картография должна основываться 
на единой методике и унифицированных наборах исходных 
данных, опыте традиционного почвенного картографирования и 
существующих представлений о почвенно-ландшафтных связях, 
современных почвенных полевых исследованиях и использовании 
ДДЗЗ. 

Полевые  исследования дают наиболее точные и полные 
данные о структуре и свойствах почвенного покрова. База данных 
почвенных разрезов является важной составной частью цифровой 
почвенной картографии и должна включать характеристики 
морфологических, физических, физико-химических и 
агрохимических свойств почв. В то же время полевые материалы 
характеризуют ограниченную территорию, непосредственно 
прилегающую к описываемой точке. Для интерпретации и 
дальнейшей пространственной интерполяции данных полевых 
исследований необходимо привлечение информации о почвенно-
ландшафтных взаимосвязях, оценке влияния каждого компонента 
ландшафта и их комплексов на почвы и почвенный покров. 
Морфоструктурная основа ландшафтной карты дает материал 
для выявления геохимических потоков, распределения различных 
элементов ландшафта и служит основой для создания почвенной 
карты. Знание ландшафтной структуры территории позволит 
оптимизировать и повысить репрезентативность сети точек 
полевых исследований.

Бумажные почвенные карты различных масштабов 
в большинстве случаев составляют основу цифровых 
почвенных карт в природно-ресурсных базах данных. К 
сожалению, при построении почвенных карт первого этапа 
крупномасштабных почвенных обследований (1957-1960 гг.) 
использовалась плановая геодезическая основа – контурные 
планы внутрихозяйственного землеустройства. Это усложняет 
использование ее как базовой планово-картографической основы 
и требует выполнения значительных работ по пространственной 
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корректировке. Технология сканирования бумажных оригиналов 
с последующей трансформацией по контрольным точкам 
не всегда дает оптимальные результаты из-за отсутствия 
многих пространственных ориентиров. Бумажные оригиналы 
потеряли актуальность и их дальнейшая цифровая обработка не 
эффективна. 

Рельеф и геоморфология. Основным фактором, который 
влияет на топографию почвенного покрова, его контрастность и 
сложность является рельеф. Границы большинства почвенных 
контуров на крупномасштабных картах проводятся по 
структурным линиям рельефа (верхним и нижним бровкам 
склонов, линиям перегиба и др.), большое значение имеют форма 
и крутизна склонов. Геоморфологическое картографирование 
значительно ускоряет и упрощает собственно почвенное 
картографирование, но в то же время создание карт форм 
рельефа само по себе является сложным и трудоемким 
процессом. использование геоинформационных технологий для 
анализа цифровых моделей рельефа позволит в значительной 
мере автоматизировать процесс построения карт основных 
морфометрических характеристик – уклонов, экспозиций, 
плановой и профильной кривизны, градиентов и др. Цифровые 
модели рельефа с размерами ячеек порядка 100 и 25 м являются 
важной составной частью иГПД и служат основой для создания 
многих тематических карт и картографо-математических моделей 
различных почвенных процессов. 

Геологическое строение территории непосредственно 
связано с почвенным покровом и процессами почвообразования. 
Ведущая роль при создании крупно- и мелкомасштабных 
почвенных карт отводится исследованиям четвертичной геологии, 
что дает возможность выявить качественную характеристику 
горных пород и их пространственные изменения, закономерности 
геоморфологии и гидрогеологии территории. На этих картах 
отображаются пространственная мозаика почвообразующих 
пород, петрографический и минералогический состав пород, 
уровень, химизм и минерализация грунтовых вод.

Растительный покров. изменение состава растительных 
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ассоциаций или отклонения в физиологическом развитии 
их отдельных видов указывает на изменение в составе 
почвенного покрова или определенных его режимов. Цифровые 
геоботанические карты являются необходимой составной частью 
почвенной базы данных. Высокая изменчивость растительного 
покрова предполагает оперативное обновление этого 
тематического блока с использованием данных дистанционного 
зондирования и геоботанических обследований. В настоящее 
время в состав многих аналитических Гис включены 
программные модули определения различных вегетационных 
индексов, что позволит уточнить пространственное 
распределение почвенных контуров и динамику их развития. 

Данные дистанционного зондирования Земли являются 
обязательной составной частью природно-ресурсных баз данных. 
Данные панхроматической съемки с разрешением менее 1 м 
позволяют с высокой точностью определять местоположение 
границ почвенных контуров по видимым признакам. 
спектрозональные данные зеленой, красной и ближней 
инфракрасной зон служат основой для расчета вегетационных 
индексов и автоматизировано выделять участки с различным 
почвенным покровом. сравнительный анализ архивных и 
современных данных дистанционного зондирования позволит 
определять динамику и направленность многих процессов, 
влияющих на структуру почвенного покрова. 

создание и поддержка картографической базы данных 
почвенного покрова является сложным научно-методическим, 
технологическим и организационным процессом, требующим 
различных наборов исходных данных, программного обеспечения 
и подготовленных исполнителей. Масштабность работ даже в 
пределах одной административной области предполагает наличие 
средств автоматизации составления и контроля целостности 
картографических баз данных и производных почвенных карт 
различного масштаба. Программной платформой для создания 
и поддержки почвенных картографических баз данных должна 
служить инструментальная Гис, позволяющая выполнять весь 
комплекс работ по сбору, вводу, анализу, моделированию и 
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представлению всех типов пространственных и семантических 
данных в рамках единого технологического процесса. с 
учетом распределенного между отдельными исполнителями 
в пространстве и во времени процесса выполнения работы, 
наиболее целесообразным является выбор инструментальной 
Гис ArcGIS 9.2 с состветствующими модулями расширения.

В качестве базовой основы почвенной карты наиболее 
целесообразно использовать интегрированную картографическую 
ландшафтную базу данных соответствующего иерархического 
уровня. Ландшафтные контуры условно однородны внутри 
своих границ, содержат классифицированную информацию 
о формах рельефа и их морфометрических, геологических 
и гидрогеологических свойствах, типе и направленности 
поверхностных и внутрипочвенных процессов. Построенная на 
основе ландшафтных данных почвенная цифровая карта должна 
уточняться с использованием ДДЗЗ и полевых исследований. 

Картографические базы данных почв и ландшафтов могут 
служить информационной основой для различных картографо-
математических моделей поверхностной эрозии (LISEM, логико-
математическая модель Г.и.Швебса и А.А.светличного), моделей 
динамики и прогнозирования изменений показателей состояния 
почвенного покрова, моделей плодородия почв и др. 

Картографические и справочно-информационные 
материалы, созданные с использованием почвенных 
картографических баз данных, могут найти широкое 
применение в практике землеустройства, создании и ведении 
земельного и природоохранного кадастра, экспертизах 
проектов землеустройства, денежной оценке земельных 
участков, оценке ущерба влияния природных и антропогенных 
воздействий, при разработке агротехнических, мелиоративных, 
противоэрозионных и агрохимических мероприятий.
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эКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК СРЕДСТВО 
СТАБИЛИЗАЦИИ

ГЕОэКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ РАВНИННОГО КРыМА)

The ecological infrastructure as a means of stabilizing the 
geo-ecological condition of the territory (as an example the Plain 
Crimea) is observed. The classification of the elements of ecological 
infrastructure is developed. The analysis of ecological infrastructure 
of the Plain Crimea on the proposed classification categories: natural, 
natural-economic, economic-technical, information-monitoring parts 
is made.

Термин инфраструктура активно используется с конца 40-х 
годов ХХ века в экономике, а затем в экономической географии 
(П. Розенштейн-Родан, Э.Б.Алаев, В.А. Жамин, Н.Ф. Голиков, 
Н.Н. ермошенко, А.е. Пробст и др.). Наряду с общим пониманием 
имеется множество частных определений инфраструктуры: 
производственная, социальная, общеобразовательная,  
техноинфраструктура и др. К частным определениям 
инфраструктуры можно отнести и понятие «экологическая 
инфраструктура». Термин введен  В.А. Николаевым (1987, 1990) 
и Н.Ф. Реймерсом (1990). Но однозначной трактовки не имеет до 
настоящего времени.

В дальнейшем под экологической инфраструктурой (ЭИ)  
понимаем комплекс объектов, обеспечивающих условия сохранения 
среды жизни человека или комплекс объектов, направленных на 
стабилизацию геоэкологического состояния территории. По 
функциональному признаку можно выделить составляющие 
Эи: природную, природно-хозяйственную, хозяйственно-
техническую, информационно-мониторинговую (табл.1).
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Природная составляющая представляет собой 
естественные комплексы, которые играют средообразующую и 
ресурсоохранную роль. Анализ природной составляющей Эи 
равнинного Крыма показывает ее крайнюю недостаточность 

Таблица 1. составляющие экологической инфраструктуры 
равнинного Крыма
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(2,29% от общей площади региона). 

В состав природно-хозяйственной составляющей включены 
водохозяйственные и другие мелиоративные комплексы, 
созданные для борьбы с неблагоприятными явлениями природы. 
Они выполняют почвоохранную, в том числе противоэрозионную, 
противодефляционную и другие функции. Лесные защитные 
насаждения равнинного Крыма не представляют собой единой 
целостной системы и в количественном выражении их крайне 
недостаточно для предотвращения неблагоприятных физико-
географических процессов. Так, в хозяйствах равнинного 
Крыма на период пыльной бури 1969 года процент лесистости 
составлял 1,77%. Пик защитного лесоразведения приходится 
на период с 1970 по 1977 гг. степень облесенности в это время 
достигла максимальных значений (2,44%).  Но к 1990 году 
процент лесистости составил в равнинном Крыму лишь 2,15%. 
В настоящее время происходит процесс активного сокращение 
лесополос менее 2%. Проблема усугубляется еще отсутствием 
единого собственника лесополос.  

Хозяйственно-техническую составляющую образуют 
дамбы, берегоукрепительные, противооползневые, очистные 
сооружения, которые объединяет их средо- и ресурсоохранная, в 
целом защитная, роль.

информационно-мониторинговая составляющая состоит 
из системы внутреннего и внешнего контроля. Первая призвана 
осуществлять контроль за функционированием всех элементов 
Эи, за внутренними процессами и, тем самым, обеспечить ее 
нормальную работу. Обязательными ее элементами являются 
сеть постов наблюдения на различных производственных 
объектах, химические лаборатории и т.п. Вторая - региональная 
информационно-мониторинговая система, выполняющая 
функции контроля за взаимодействием геоэкосистем с внешней 
средой. 

Для того, чтобы Эи обеспечивала свою главную функцию, 
а именно стабилизацию окружающей среды, она должна 
формировать функционально целостную систему. 

В настоящее время Эи равнинного Крыма не представляет 
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целостной системы, представлена отдельными разрозненными 
элементами, узковедомственна, несогласованна, раздроблена 
территориально. Вследствие этого не выполняет основные 
свои функции – не обеспечивает удовлетворительное 
геоэкологическое состояние  равнинного Крыма. Это 
объясняется, во-первых,  особенностями истории ее создания. 
Различные инфраструктурные элементы создавались разными 
проектными организациями и ведомствами: водохозяйственные 
элементы - институтом «КрымГиПРОВОДХОЗ», элементы 
природной составляющей - главным образом отделом природно-
заповедного фонда Республиканского комитета по экологии и 
природным ресурсам, лесные полосы как элемент природно-
хозяйственной составляющей - отделом землепользования и 
землеустройства Республиканского комитета по земельным 
ресурсам, берегоукрепительные элементы - Ялтинским 
центром «инжзащита» и т.п. исторически сложилось так, что 
механически накладывались различные элементы Эи. Во-вторых, 
несогласованность и разрозненность элементов Эи. Объективно 
не согласуются противоэрозионные и противодефляционные 
элементы Эи. Причем при их создании зачастую не учтен 
эффект цепных реакций деструктивных процессов, ландшафтно-
геофизических полей, приводящих к саморасширению 
природно-хозяйственных территориальных систем. Так, Эи 
богарных неполивных ландшафтов практически повсеместно в 
равнинном Крыму не согласуется с Эи поливных ландшафтов, 
поскольку проектом предусмотрено создание дренажных систем 
лишь на поливных участках без учета влияния подъема уровня 
грунтовых вод на прилегающих территориях. Также имеет 
место несовмещение берегоукрепительных элементов Эи и Эи 
прибрежных территорий, природных элементов и окрестностей и 
т.п. Такая дисгармоничность способствует дальнейшему развитию 
имеющихся и возникновению новых деструктивных процессов.

Эи должна обладать, в первую очередь, свойством 
взаимосвязи структурных составляющих. Наиболее четко 
прослеживается связь между природной и природно-
хозяйственной составляющими. Эти структурные элементы 
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должны отражать в определенной степени как ландшафтное 
разнообразие (устроены в основных чертах подобно структуре 
ландшафтного разнообразия: на уровне видового состава, 
сохранения типичных биоценотических связей, оптимального 
соотношения средообразующих и средопотребляющих 
территорий), так и хозяйственную направленность использования 
природных ресурсов. Наиболее полно связь между структурными 
элементами Эи обеспечивает информационно-мониторинговая 
составляющая. 

Целостность Эи должна быть динамическая, увязанная 
с целостностью инвариантов естественных ландшафтов, 
являющихся основой современных хозяйственных систем.

Элементы Эи должны быть определенным образом 
территориально организованы, что появляется через 
пространственные (территориальные) сопряжения. Например, 
природная охраняемая территория - буферная зона - город; берег 
- буферная зона - остальная территория; дорога - лесная защитная 
полоса - прилегающая территория и т.п. Буферная зона должна 
обладать, в первую очередь, свойством диссимиляции вредных 
для данной геосистемы веществ. Для промышленных объектов 
роль буферной зоны может выполнять санитарно-защитная зона, 
характеристики которой варьируют в зависимости от класса 
опасности предприятий.

Организация целостной системы Эи видится 
базирующейся на следующих подходах и принципах: обладать 
свойством взаимосвязи, способности взаимозамещения, 
взаимодополнения структурных составляющих; отражать 
инвариант естественного ландшафта, т.е. совместима с природной 
основой (средообразующие системы регионального уровня 
организации являются основой сохранения экологического 
равновесия); состав элементов Эи должен соответствовать 
типу хозяйственной системы и тенденциям ее развития (иметь 
определенную территориальную организацию); наличие единой 
системы оценки условий, обеспечивающих назначение Эи для 
данного региона.
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СВІТОВИй ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕМАТИЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ У ІНФРАСТРУКТУРАХ 

ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

The bases of the organization of thematic information in a 
national geospatial data infrastructure are considered. The experience 
of the organization of thematic data in the European and American 
SDI, the possibility of its use in Ukraine is studied.

сучасний етап розвитку геоінформаційної, картографічної 
та географічної наук призвів до розуміння необхідності 
формування інфраструктур геопросторових даних як інструменту 
управління геопросторовою інформацією на різних територіальних 
рівнях: міжнародному, державному, регіональному, місцевому. 
Основні переваги впровадження ІГД добре відомі: економія 
коштів для збору та поновлення геопросторової інформації, 
використання геопросторових даних у якості основи для 
державного управління та організації «електронної держави», 
використання геопорталів для доступу виробників, науковців та 
громадськості до інформаційних джерел.

Традиційно у ІГП виділяють базові набори геопросторових 
даних, профільні набори інформації та тематичну інформаційну 
складову, яка формується на базі географічних знань. Якщо 
базові набори ГД є у більшості випадків виробничим продуктом, 
який базується на матеріалах топографо-геодезичних робіт, то 
тематична інформація у більшості випадків є наслідком наукової 
діяльності географів, геологів та фахівців інших професій 
природничого профілю. При цьому тематична інформація є 
не менш важливою у справі державної безпеки та управління, 
ніж базова. Базові набори є основою та одночасно невід’ємною 
частиною тематичної інформації, яка визначає їх класифікаційну 
належність. 

Важливість і необхідність доступу до просторової 
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інформації визначає потреби в подальшому розвитку ІГД в 
напрямку підтримки не тільки топографічних банків даних у 
різних масштабних діапазонах, але і різних видів тематичної 
інформації як у вигляді атрибутивних даних, так і шарів 
просторової геометрії. У зв'язку з цим значно зростає складність 
і керованість ІГД, особливо на національному рівні, виникає ряд 
питань які потребують вирішення як в теорії, так і практиці. серед 
них можна виділити наступні: яка саме тематична інформація, в 
якій пріоритетності та формі подання має бути включено до ІПД; 
як і на основі яких моделей повинна формуватися база даних 
тематичного картографування; з якою періодичністю повинна 
змінюватися тематична інформація; які набори метаданих вона 
повинна містити? 

Питання побудови баз даних для тематичного 
картографування вивчалися в роботах с.М. сербенюка, 
А.М. Берлянда, А.В. Кошкарьова, І.К. Лур'є, В.с. Тікунова, 
Л.Г. Руденко, Т.І. Козаченко.

Основними особливостями структурування тематичної 
інформації є вибір пріоритетності розміщення інформації, 
введення не тільки масштабної, а й тематичної ієрархії даних, 
побудова концептуальних і логічних моделей, вибір форми 
зберігання, представлення та опис тематичної інформації.

Тематична складова в ІГД може проявлятися у вигляді 
формування тематичних ІГД, тематичних блоків у національних, 
регіональних та відомчих ІГД, додаткових даних, структурно 
пов'язаних сховищ інформації. 

Пріоритетність розміщення тематичних даних у ІГД 
визначається цілою низкою чинників: цілі та географічний 
масштаб ІГД, соціально-економічна потреба в розміщення 
тематичних даних, наявність і сумісність тематичних даних з ІГД. 
Цілі та географічний масштаб ІПД визначаються призначенням 
або організацією-виробником. соціально-економічна потреба 
визначається кінцевими користувачами і загальною ситуацією 
в регіоні. Наявність і сумісність тематичних даних залежить 
від структури збору та зберігання тематичної інформації. Для 
соціально-економічної сфери це найчастіше визначається 



135
структурою статистичних даних і регіональних баз даних, 
для фізико-географічних та екологічних досліджень багато в 
чому залежить від щільності та забезпеченості обладнанням 
стаціонарних точок спостережень, проведення експедиційних 
дослідницьких робіт, наявності тематичних карт в заданих 
масштабах на територію.

Найбільший європейський проект з організації європейської 
ІГП INSPIRE вже розпочав роботи з підтримання тематичних баз 
даних. Основними принципами організації тематичних даних 
у INSPIRE є забезпечення екологічної безпеки, управління 
природними ресурсами, сприяння сталому розвитку, об’єктний 
та предметний підходи до організації тематичної інформації.

У INSPIRE вирізняється три основні рівні організації 
геопросторових даних. Перший рівень відповідає базовим 
наборам даних, які забезпечують основу для інтеграції усіх 
інших видів інформації. Другому рівню відповідають профільні 
набори, до основних з яких відноситься: рельєф; земельні угіддя; 
ортофотознімки; геологічні данні.

Третьому рівню належить тематична інформація, що 
заснована на географічних зв’язках:

 статистичні одиниці (територіальні одиниці ведення 1. 
статистичної звітності);

 Ґрунти (види, склад та розподіл ґрунтового покриву);2. 
 Будівлі3. 
 Землекористування (територіальне та ландшафтне 4. 

планування);
 Здоров’я людини та безпека (розподіл патології серед 5. 

населення та епідеміологічна ситуація, фактори впливу на 
здоров’я та визначення його стану: соціальна, економічна та 
екологічна ситуація);

  Комунальне господарство та державні служби 6. 
(комунальні об’єкти життєзабезпечення, соціальної та 
управлінської сфери, що разом утворюють державну 
інфраструктуру);

 Моніторинг навколишнього середовища 7. 
(природоохоронні об’єкти, екологічна ситуація, параметризація 
екосистем на основі індикативних показників);
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 Промислові об’єкти та устаткування (розміщення 8. 

промислових об’єктів та їх вплив на навколишнє середовище);
 сільське господарство та аквакультури (виробнича 9. 

інфраструктура сільського господарства);
Демографічні дані та розподіл населення 10. 

(демографічні показники розподілу населення та його динаміки 
на основі існуючого адміністративно-територіального поділу);

Зони обмеженого землекористування (звалища 11. 
відходів, водоохоронні зони, зони обмеження видів робіт або 
заподіяння шкоди навколишньому середовищу);

Природні зони ризиків (небезпечні природні явища: 12. 
атмосферні, гідрологічні, вулканічні, сейсмічні, пожежно-
небезпечні явища та їх вплив);

Атмосферні умови (кліматичні особливості);13. 
Метеорологічні географічні особливості (погодні 14. 

умови);
Океанографія (фізичні умови океанічних та морських 15. 

вод: течії, солоність, висота хвиль та ін.);
Біогеографічні регіони (області відносно однорідних 16. 

екологічних умов із загальними характеристиками);
Природні біотопи (географічні області, що 17. 

характеризуються конкретними екологічними умовами, 
процесами та структурами);

Розподіл видів (середовище існування видів рослин 18. 
та тварин);

енергетичні ресурси (розміщення родовищ паливних 19. 
корисних копалин, гідроенергетики, потенціалу та джерел 
альтернативної енергетики);

Мінеральні ресурси ( руди металів та промислових 20. 
мінералів).

У цих основних рубриках геопросторові дані 
структуруються з метою сприяння загальній цілі європейського 
сталого розвитку, який враховує економічну, екологічну 
та екологічну складові. Можна побачити взаємодію 
антропоцентричного підходу та природничої спрямованості 
інформації, яка виражається у таких рубриках як демографія 



137
і здоров’я людини та біогеографічні регіони та розподіл видів 
біоти. Найбільше значення надається екологічній інформації у її 
розширеному розумінні як екологічної ситуації або різних видів 
забруднення та середовища існування та взаємодії людини та 
біотичних комплексів. Також можна відзначити провідну лінію 
ресурсного підходу та соціально-економічної інфраструктури. 
У багатьох рубриках інформаційні складові дублюються, що 
потребує утворення мереженого доступу до ресурсів, в яких кожна 
складова може використовуватися декількома користувачами. 

Американська ІГП також має розгалужений тематичний 
блок, який структурується у наступних рубриках: земельний 
кадастр; демографічна та соціальна статистика; геологія, морські 
та прибережні дані, водні ресурси, транспорт, рослинний покрив, 
водно-болотні угіддя. 

На відміну від європейських ініціатив американська 
тематична складова ІГД має виражений ресурсний підхід, коли, 
в першу чергу, враховується інформація про природні ресурси та 
шляхи її використання. Цьому присвячено кадастровий розділ, 
який узагальнює інформацію про різні види ресурсів, у тому числі 
земельні ресурси. На відміну від програми INSPIRE набагато 
більш комплексним є блок демографії, який містить весь комплекс 
відносин людини у суспільстві разом з соціальною, економічною 
та культурною складовими. 

Перенесення тематичної інформації на більш високі рівні 
розвитку ІГД говорить про складність її підготовки та інтерпретації 
разом з важливість для розв’язання наукових та практичних 
завдань. Тому опис і структурування тематичних блоків інформації 
становить окрему наукову задачу. Для її вирішення у Європейському 
союзі створені робочі групи, які займають узгодженням оцінок 
та створенням моделей опису інформації. Загальний процес 
організації тематичної інформації в ІГД складається з відбору 
цільової тематики, опису тематичних складових, створення 
моделей відображення та зберігання інформації, формалізації 
опису тематики, накопичення і обробки інформації.

Прикладами розробки подібних моделей є GeoSciML 
– модель обміну сумісними даними із галузей географічних 
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дисциплін. Модель ґрунтується на стандартах GML та Open 
Geospatial Consortium, Inc. (OGC) Observations & Measurements 
Encoding Standard (O&M) та містить структурно та тематично 
організовані схеми та метадані для таких напрямів знань як 
геологія, гідрологія, ґрунтознавство, мінералогія та корисні 
копалини. 

Для України є важливим аналіз і врахування зарубіжного 
досвіду у побудові національної ІГД. Перспективи укріплення 
зв’язків з Європейським союзом вимагають перейняття досвіду 
програми INSPIRE. Разом з тим, Україна має власні особливості, 
які повинні бути враховані при створенні тематичної складової 
ІГД. Важливими темами є наслідки аварії на Чорнобильській 
Аес, управління водними ресурсами, сільське господарство та 
земельні ресурси тощо. 

В Україні накопичено значний досвід тематичного 
картографування, який може бути використаний при розбудові 
тематичної складової національної ІГД. Основними джерелами 
тематичної інформації виступають дані земельного кадастру 
та інших видів загальнодержавних кадастрів, статистичні дані 
Державного комітету статистики, дані геологічної служби, 
територіальні плани розвитку, спеціалізовані дослідження, 
тематичні карти та атласи. До основних здобутків української 
атласної картографії можна віднести атлас «Атлас природных 
условий и естественных ресурсов Украинской ссР», 
«Комплексний атлас України», атлас Автономної Республіки 
Крим, пілотну версію Національного атласу України (2001) та 
Національний атлас України (2007) та інші видання. 

На шляху до розбудови національної ІГД є багато проблем 
та складностей, які пов’язані з неузгодженістю, різною якістю та 
формами зберігання геопросторових даних. Але процес створення 
ІГД є обов’язковою частиною розбудови загальнодержавного 
інформаційного простору та умовою приєднання України до 
міжнародних та європейських профільних інституцій. 
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Руденко Л.Г., Бочковська А.І., Терефера О.В.

Інститут географії НАН України

РЕСУРСИ НАЦІОНАЛЬНОГО АТЛАСУ УКРАЇНИ У 
ФОРМУВАННІ ГЕОІНФОРМАЦІйНОГО ПРОСТОРУ 

ДЕРЖАВИ

Під національною інфраструктурою геопросторових даних 
(ІГД) розуміють набір інституційних, технічних і економічних 
заходів, що забезпечують можливість доступу до актуальної, 
цілеспрямованої інформації та геосервісів, які підтримують 
процес прийняття рішень. Просторову інформацію розглядають 
в кількох аспектах – як стратегічний ресурс, що значною мірою 
забезпечує регіональний розвиток і як товар, який можна 
купувати і продавати. Тому створення доступної інфраструктури 
геопросторових даних є важливою умовою для розвитку різних 
видів економічної діяльності суспільства. Понад 80 країн світу 
створили умови для функціонування ІГД. Їх зусилля привели 
до створення глобальної інфраструктури таких даних (GSDI) 
та цілого ряду організаційних структур (комітет EROGI при 
Європейському союзі, відповідні комітети Америки, Африки, Азії 
та Океанії). Для України першочерговим завданням є створення 
базових наборів геопросторових даних, так як до цього часу їх 
формування значною мірою перебуває на стадії концептуальних 
розробок. При створенні ж окремих локальних проектів не 
ставилась мета розробки єдиних принципів їх формування, що 
унеможливлювало порівняння чи поєднання. Важливим кроком 
на шляху формування ІГД було б затвердження закону «Про 
інфраструктуру геопросторових даних», проект якого давно 
підготовлено в Україні. В ньому обумовлено правові засади 
створення та розвитку національної інфраструктури просторових 
даних як основи їх виробництва, оновлення, обробки, зберігання, 
постачання та використання. Обґрунтовано також можливості 
розвитку ринку сучасної геоінформаційної продукції та 
геоінформаційних послуг та шляхи інтегрування України в 
глобальну інфраструктуру геопросторових даних. Розробники 
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Закону (Інститут геодезії і картографії Укргеодезкартографії) 
структурували його наступним чином: загальні положення 
(визначення термінів, мета Закону, сфера дії та ін.), склад і 
структура національної інфраструктури геопросторових даних, 
міжнародна діяльність, співробітництво з іншими державами, 
міжнародними організаціями у сфері просторових даних. Одним 
із найважливіших напрямків реалізації цього закону є розвиток 
концепції Національної ГІс багатоцільового користування та 
розвиток Національного атласу України (Атласу). саме Атласу 
належить найперше місце серед картографічних творів як ресурсів 
формування сучасного геоінформаційного простору держави. 

Значення цього Атласу випливає з його сутності як 
комплексної інформаційної системи, створеної на основі 
сучасних знань, інформації та технології її упорядкування і 
представлення. 

Ця систематизована та структурована геоінформаційна 
система є універсальним ресурсом, що забезпечує розробку та 
розвиток інших геоінформаційних продуктів теоретичними, 
методичними, інформаційними ресурсами та технологічними 
рішеннями.

Базовим ресурсом Атласу, що ґрунтується на системі 
наукових принципів (фундаментальність, системність, історизм 
та репрезентативність інформації) та підходів (географічний, 
інвентаризаційно-ресурсний та регіональний) є його теоретична 
складова - структура, зміст та система показників, логіка 
побудови яких відповідає структурі та рівню новітніх знань про 
природу та суспільство. В Атласі ця методологія реалізована 
тематичною структурою (шість розділів, сорок підрозділів), 
тематичною повнотою (875 карт), географічною конкретністю 
(упорядкованою інформацією з географічною прив’язкою), 
цілісністю та внутрішньою єдністю (відображення у змісті карт 
усіх основних елементів природи та суспільства). Вона є джерелом 
розвитку Атласу та основою для розробки тематичних моделей 
інших інформаційних систем, в тому числі і тематичної моделі 
інфраструктури геопросторових даних. В тематичній складовій 
ІГД такими продуктами можуть стати різноманітні картографічні 
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твори комплексного чи тематичного змісту загальнодержавного 
чи регіонального рівня. Прикладами таких розробок можна 
назвати Атлас АР Крим, екологічний атлас України (пілотний 
проект), Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів, 
інші репрезентативні картографічні твори.

 Зміст Атласу, система показників для картографування 
є ресурсом, основою для формування тематичної структури 
інформаційної бази різних геоінформаційних творів. Розробка цієї 
матриці є результатом найбільш наукоємного процесу дослідження 
з виявлення сутності об’єктів, їх ознак та характеристик, методів 
упорядкування зібраної інформації, які для кожного тематичного 
блоку та для кожної карти можуть мати свої особливості. Так, 
дослідження природних умов та природних ресурсів потребує 
багатовимірної (картографічної, статистичної, описової) 
інформації, що вимагає складної архітектури інформаційної 
бази. Розділи інформації для дослідження соціально-економічних 
об’єктів наповнені великою кількістю аналітичних показників, 
опрацювання яких вимагає відповідних методик. Використання 
цих напрацювань Атласу в зазначених цілях є його науковим 
внеском у наступні розробки. 

 Власне інформаційні ресурси Атласу складаються з 
карт, упорядкованих статистичних даних та інших джерел. 
Найважливішим інформаційним просторовим ресурсом Атласу 
є карти. В Атласі представлено їх різні типи та види. Практична 
їх цінність визначається кількістю і різнобічністю інформації, 
рівнем її узагальнення. 

Карти природи є ексклюзивним інформаційним ресурсом 
Атласу. Це в більшості фактологічні карти, що створені за 
результатами багаторічних досліджень природного середовища 
і тому не підлягають частому оновленню. Особливо цінними з 
позиції упорядкування інформації є типологічні карти та карти 
районування, які в інтегральних показниках характеризують 
природні та соціально-економічні системи. 

статистичні дані упорядковані для укладання кожної карти 
і являють собою об'ємний масив аналітичних даних, джерелами 
отримання яких є офіційна державна, відомча статистика та інші 
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джерела. Ця інформація підлягає постійному оновленню.

Ресурсами електронної версії Атласу є насамперед 
програмне забезпечення та технологічні рішення, що надають 
можливості роботи з картами та розповсюдження Атласу 
в глобальних системах. електронний формат Атласу з 
використанням ГІс – технологій забезпечує його періодичну 
актуалізацію. Продовження робіт, здійснених при створенні 
Атласу є доцільним і необхідним кроком стосовно організаційних 
і змістовних засад формування в Україні інфраструктури 
геопросторових даних. В технологічному аспекті ці роботи 
передбачають розробку Порталу ел НАУ, який буде головним 
засобом їх використання. 

Значення Національного атласу України виходить за 
межі держави. За своєю суттю Атлас є елементом глобальної 
інфраструктури геопросторових даних, бо за структурою та 
змістом він, відповідаючи вимогам до національних атласів 
Міжнародного географічного союзу, співставний з національними 
атласами інших держав світу. Використання доступних програмно-
технологічних засобів для створення та актуалізації електронної 
версії Атласу розширює також і його можливості на світовому 
ринку інформації. 

І.Г. Савчук
Інститут географії НАН України 

шЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ПРИ ВИВЧЕННІ 

МІЖНАРОДНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО 
СПОЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ 

Some possibilities of GIS technologies using for developing 
of serial maps international railway of Ukraine are described. 

серед усіх видів пасажирського транспорту найстійкішим 
у часі й просторі є залізничний, так як для його функціонування 
необхідні відповідні великі капіталовкладення для розбудови 
транспортної інфраструктури –  шляхового і станційного 
господарства та рухомого складу. Це найбільш інерційний вид 
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міжнародних пасажирських сполучень, адже, слід не лише 
узгоджувати між двома державами маршрути слідування 
поїздів, але й підтримувати у належному стані всю необхідну 
транспортну інфраструктуру. Напроти, для авіаційного й 
автобусного сполучення не потрібно значних капіталовкладень 
в їх функціонування, вони більш маневрені щодо обрання 
маршруту на відміну від чітко детермінованого шляху слідування 
залізничних поїздів. саме тому багато сучасних їх маршрутів  є 
«реліктами» зв’язків, сформованих у попередні періоди розвитку 
залізничної мережі.

Зважаючи на складність структури об’єкта та 
взаємозв’язків між його складовими можна зробити висновок 
про необхідність наповнення баз даних спеціалізованих ГІс 
залученням інформації про фактори формування і передумови 
трансформаційних процесів, що відбуваються у цій галузі. Така 
розбудова атрибутивних та просторових баз даних дозволить 
поглибити географічне дослідження міжнародного пасажирського 
залізничного сполучення та надасть широкі можливості при 
картографуванні цього об’єкта.

При проведенні географічного дослідження міжнародного 
пасажирського залізничного сполучення важливим питанням є 
картографічне відображення його факторів та умов формування, 
просторової структури, параметрів функціонування, сучасного 
стану та динаміки розвитку. Як зазначалося вище, не існує в 
пострадянській наукової географічної картографії відповідних 
розробок з даного питання, що дозволяють використовувати 
методичні рекомендації попередників. саме тому автор почав 
відповідні наукові пошуки вже при складанні тематичної карти 
«Зовнішня торгівля транспортних послуг» в «Національному 
атласі Україна» (2007). За допомогою позамасштабних 
значків на ній були показані наступні дані: кінцеві станції 
слідування міжнародних пасажирських залізничних потягів 
і безпересадочних вагонів по містах, а також вказано країни, з 
якими Україна мала чинні угоди про залізничне сполучення. Також 
на карті «Зовнішня торгівля в регіонах України», розробленої 
автором, були показані способом значків пункти пропуску через 
державний кордон України по залізниці. Таким чином, для 
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картографічного відображення міжнародного пасажирського 
залізничного сполучення були застосовані виключно традиційні 
картографічні способи зображення.

Використання для дослідження міжнародного 
пасажирського залізничного сполучення геоісторичного, 
геополітичного і геоекономічного підходів ставить перед нами 
завдання розкриття їх просторової суті з позицій наукової 
географічної картографії. Для цих цілей були застосовані як 
традиційні, так і нові способи картографування.

спираючись на практичні розробки попередників з 
картографування залізничного сполучення, і, виходячи з 
теоретико-методологічної бази дослідження, нами були створені 
традиційні картосхеми, що розкривають такі просторові форми 
прояву міжнародного пасажирського залізничного сполучення: 
маршрути руху відповідних поїздів і безпересадочних вагонів, 
їх кількість за кінцевими пунктами проходження в містах. Для 
даних цілей були використані способи значків і ліній руху для 
картографічного зображення розміщення, руху та кількісних 
характеристик цих об’єктів у просторі. Картосхеми виконані 
на двох просторових рівнях: континенту і країни, що дозволяє 
показати внутрішньодержавне і світове поширення міжнародного 
пасажирського залізничного сполучення Україна.

Побудова саме картосхем викликана тим, що для вивчення 
геоісторичних, геополітичних і геоекономічних процесів і явищ 
не потрібна точна (топографічна) їх прив’язка до картографічної 
основи. Їх просторовий прояв має властивість полімасштабності, 
а це дозволяє використання у якості географічної основи не 
топографічної карти, а картосхем, на яких нанесені контури 
країн і схематично показані головні водні об’єкти, а також 
нанесені важливі для даного дослідження населені пункти, без 
характеристики їх людності. Геополітичний підхід вимагає 
відображення процесів і явищ в рамках політико-географічних 
регіонів, а також всього регіону їх прояву у цілому. Таким чином, 
охоплення території і масштаб картосхем зумовлені розміщенням 
у просторі кінцевих станцій проходження міжнародних 
пасажирських залізничних потягів і безпересадочних вагонів на 
дату їх дослідження.



145
На картосхемах зображено місця розташування кінцевих 

станцій проходження міжнародного пасажирського залізничного 
сполучення Україні, які знаходяться в невеликій кількості міст. 
Відображення ряду інших елементів географічної основи, 
обов’язкових для традиційних карт відповідного масштабу, 
призведе до перенасиченості змісту та погіршення читабельності 
такого картографічного твору. Тому є необхідність нанесення лише 
елементів тематичного навантаження на картосхемі (за допомогою 
способу значків - кінцевих станцій проходження міжнародних 
пасажирських залізничних потягів і безпересадочних вагонів, а 
також за допомогою лінійних знаків та ліній руху – параметрів 
проходження потягами державних кордонів).

За територіальним охопленням необхідність побудови 
картоїдів з’являється лише для відображення міжнародного 
пасажирського залізничного сполучення в районах державного 
кордону України. Це викликано тим, що даний вид міжнародного 
сполучення проявляється у прикордонні в чітко локалізованих 
лінійно-вузлових просторових структурах, відображення 
яких за допомогою традиційних методів картографування при 
використанні поняття географічної прив’язки дуже складно 
з погляду оптимальної візуалізації з метою висвітлення 
тематичного навантаження. Різка концентрація потоків і їх 
виразна контрастність у просторі може бути найкраще виражена, 
на нашу думку, саме за допомогою побудови серії таких картоїдів 
для показу різних кількісних і якісних характеристик. Власне, 
вони і є формалізованими теоретичними моделями просторового 
прояву міжнародного пасажирського залізничного сполучення. 

Традиційні методи і способи картографування не дозволяють 
розкрити всю специфіку форм просторового прояву міжнародного 
пасажирського залізничного сполучення. З метою подальшого 
вивчення компонентів цих просторових структур, їх взаємозв’язків, 
ми побудували тематичні картосхеми (територіальне охоплення 
– Україна, Європа) і картоїди (територіальне охоплення – 
прикордонні регіони) на основі розроблених нами баз даних 
спеціалізованої ГІс, які дають можливість відображення 
широкого спектру просторових зв’язків, а також аспектів прояву 
даного виду міжнародного пасажирського сполучення.
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О.В.Савчук

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГІС ДЛЯ КАРТОГРАФУВАННЯ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

The layer structure of experimental GIS database “Kyiv 
bank headquarter” are described briefly. Some possibilities of GIS 
technologies using for developing of serial maps are described.

Картографічне вивчення банківської системи і ринку 
фінансових послуг України – нова справа у тематичному 
картографуванні. Наукові розробки й експерименти у цьому 
напрямі є певною мірою пошуковими і мають важливе значення 
для становлення і розвитку картографування фінансово-
кредитної системи України. Метою останнього є відображення 
просторово-часових закономірностей формування, структури, 
функціонування і розвитку банківської системи і ринку 
фінансових послуг України як цілісної системи. 

Зважаючи на широке коло завдань, що необхідно вирішити у 
процесі цього картографічного дослідження, обсяг інформаційної 
бази та складність зв’язків у системі, а також, забезпечення 
проблемно-орієнтованого використання продукту, можна 
зробити висновок про доцільність створення методо-орієнтованої 
ГІс банківської системи та ринку фінансових послуг України, 
орієнтованої на завдання картографічного моделювання з метою 
створення серій карт.

серед етапів вирішення цього завдання слід виділити: 
проектування загальної архітектури спеціалізованої ГІс; 
розроблення шарової структури тематичних баз даних (БД) та 
схеми зв’язків між ними; вибір методів обробки і перетворення 
даних; вибір структури інтерфейсу користувача. Результатом 
функціонування такої ГІс має бути серія електронних і паперових 
карт банківської системи і ринку фінансових послуг України.
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Архітектура ГІс має забезпечувати можливість працювати 

з картографічним продуктом  в інтерактивному режимі, постійно 
поновлювати та нарощувати семантичні бази даних, структура 
баз даних – можливість реалізації не тільки алгоритму створення 
карти (моделювання), а також і алгоритму її аналізу. Основним 
принципом побудови цієї БД є розроблення такої системи 
класифікаторів, щоб при обов’язковій умові їх найнижчого 
рангу була можливість організації у групи вищого рангу, для 
забезпечення універсальності їх використання при побудові 
карт різного призначення і масштабу. Цей принцип втілюється 
на засадах уніфікації форми представлення даних способом 
умовного кодування характеристик об’єктів.

створення спеціалізованої ГІс банківської системи і ринку 
фінансових послуг України передбачає наявність просторово-
координатної інформації. При створенні методо-орієнтованої ГІс 
для розроблення серії електронних карт одним із найважливіших 
виявляється завдання тематичного і просторового узгодження 
шарів. Тематична узгодженість шарів визначається повнотою 
їх набору, застосуванням єдиних класифікаційних систем 
для об’єктів та їх характеристик, використанням достовірних 
інформаційних джерел. Для просторово-геометричного 
узгодження спочатку створюють базу даних ГІс на основі 
укладання базової карти-основи, тобто шару картографічної 
інформації, призначеного для використання як основи і для 
прив'язки інших просторових даних та їх атрибутивних 
характеристик. Геометрична точність базової карти визна чає 
точність усіх тематичних картографічних шарів ГІс.

У муніципальній ГІс роль базової тематичної карти-
основи можуть відігравати шари, вибір змісту яких залежить від 
особливостей планування і забудови міста та призна чення ГІс. 
елементами змісту базової карти-основи є чіткі і розпізнавані 
контури, зафіксовані у вигляді положення вулиць і будинків, 
щоб при наступному застосуванні геоінформаційних технологій 
забезпечити співставність тематичних шарів.

З метою автоматизації процесу створення карт було 
розроблено експериментальну ГІс “Київський банківський 
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центр”. Головне завдання проекту цієї спеціалізованої 
муніципальної ГІс полягало у створенні карти локалізації банків 
міста Києва на сучасній картографічній основі з використанням 
цифрових карт і ГІс-технологій.

ГІс забезпечує широкі можливості щодо накопичення, 
систематизації, візуалізації, аналізу і моделювання просторово 
визначеної інформації з прикладною і пізнавальною метою. Крім 
того, спеціалізована ГІс дає змогу поєднувати, порівнювати, 
проводити сполучений аналіз різних видів географічно прив’язаної 
тематичної і статистичної інформації, періодично оперативно 
поновлювати БД і доповнювати їх новими тематичними шарами.

Головними етапами картографічного дослідження при 
реалізації проекту було: 

проведення інвентаризації усіх банків, їхніх структурних – 
одиниць на території Києва та створення електронної бази 
даних; 

класифікація банків за 10 параметрами їх діяльності;– 
обробка результатів попередніх етапів засобами ГІс;– 
позиціонування результатів обробки даних на карту-– 

основу.
У нашому випадку завдання розроблення баз даних для 

цілей картографування вирішувалися на основі наступного 
програмного забезпечення: MS Access, MapInfo та ArcView. 
Використовують такі функції ГІс: підтримка і редагування 
цифрових карт, створення й обробка тематичних баз даних, 
моделювання.

БД “Банки” містить такі дані про банківські установи 
Києва: назва банку (повна та коротка, за якою зручно здійснювати 
глобальний пошук); поля адресної прив’язки (поштова адреса); 
електронна адреса банку в НБУ; SwIFT-код; рік реєстрації; 
організаційно-правова форма власності; участь іноземного 
капіталу у формуванні статутного фонду (у відсотках); кількість 
структурних підрозділів за ієрархічними рангами та кількість 
міст, в яких вони розміщені; балансовий капітал; група за 
величиною сумарних активів (найбільші, великі, середні, малі); 
кількість валют, з якими працює банк; кількість основних банків-
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кореспондентів; кількість банкоматів.

БД “Підрозділи банків” містить дані про структурні 
одиниці банків Києва і київські підрозділи інших банків: повна 
назва підрозділу (уніфікована форма запису дозволяє здійснювати 
пошук чи статистичний аналіз); поля адресної прив’язки; 
електронна адреса головного банку в НБУ; ранг підрозділу в 
ієрархічній структурі банку (регіональні/обласні управління, 
філії, відділення, безбалансові відділення, представництва).

Ці семантичні БД створюють у табличній формі 
програмними засобами MS Access та імпортують до MapInfo 
у форматі DBF. Позиціонування об’єктів тематичного змісту 
здійснюють способом процедури ідентифікації відповідних полів 
адресної прив’язки графічної БД.

Зв’язок між БД “Банки” і “Підрозділи банків”, що дає 
змогу перегрупування інформаційних блоків, для віднесення 
всіх структурних одиниць до свого головного банку, здійснюють 
способом ідентифікації полів електронної адреси головного банку 
в НБУ. слід зазначити, що наявність полів у цих базах, де вказано 
назву населеного пункту, що замінюють цифровим кодом індексу 
за класифікатором КОАТУ, надає можливість у перспективі 
інтегрувати ці бази чи їх розширені (до обсягів України) версії в 
єдину ГІс “Банківська система України”.

Базовою картою-основою для прив’язки тематичних 
БД проекту “Київський банківський центр” є цифрова карта 
міста Києва – цифровий аналог вибраних елементів змісту 
муніципальної ГІс “Київ” базового масштабу 1:10 000. При 
формуванні графічної БД джерелами інформації слугували 
аерофотознімки і топографічна карта масштабу 1:10000, масштабу 
прийнятного для встановлення геометричної точності, визначеної 
проектом ГІс. Для візуалізації результатів обробки даних було 
обрано масштаб 1:25 000.

Математичною основою цифрової карти є проекція Гауса-
Крюгера у реальній системі координат. Для ГІс “Київський 
банківський центр” використано окремі шари графічної БД 
“Київ”, необхідні для просторової прив’язки семантичних баз 
даних “Банки” і “Підрозділи банків” (гідрографія, проїзди й 
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їх назви, будівлі й їх номери, квартали, межі адміністративних 
районів міста, межа міста). Організаційну структуру шарової 
системи описано у таблиці 1.

Щоб уникнути помилок у записах, при численному 
повторенні назв і категорій, для зменшення обсягу простору, 
що займає інформація на диску, до атрибутивних таблиць шару 
осьових ліній вулиць та адресного шару занесено не самі назви 
вулиць, а коди посилань на довідник назв вулиць (str_list.dbf), до 
якого, у свою чергу, посилаються тематичні бази даних. 

Інтерфейс користувача, за винятком пунктів меню і 
піктограм, що викликають виконання спеціальних додатків, 
відповідає стандартному, визначеному файлом defаult.apr 
програми ArcView. У падаюче меню додано поле “Банки”. 
Пункти цього меню викликають програми пошуку об’єктів 
(банків чи їх підрозділів) за адресою, назвою, іншою ознакою 
(характеристикою), внесеною до БД. При відображенні 
знайденого об’єкту (групи об’єктів) параметри View змінюються 
так, щоб цей об’єкт чи група об’єктів були зображені повністю і з 
максимальною деталізацією.

Отже, інструменти та функції ГІс-пакетів при обробці даних 

Таблиця 1. Організаційна структура шарової системи графічної 
бази даних “Київський банківський центр”
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щодо банків ської системи України забезпечують можливість 
розв’язувати завдання створення цифрових тематичних карт 
банківської системи та ринку фінансових послуг держави як 
кінцевого продукту або для подальшого оформлення карт та 
передачі у видавничий пакет, а також задачі інвентаризації, 
обліку, статистичного та просторового аналізу. В електронному 
вигляді відкритий формат набору даних дозволяє доповнювати 
БД новими тема тичними шарами та зображати результати їх 
порівняння у вигляді карт із різними наборами тема тичних шарів, 
а також будувати графіки, діаграми, таблиці.

Таким чином, завдання побудови карт банківської системи 
і ринку фінансових послуг України з використанням ГІс-
технологій надає можливість застосування більш ефективних 
способів обробки даних та зменшення витрат часу на всіх етапах 
створення карт.

Сайчук В. С.
Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-
ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ 

ПРАЦІ

The socio-geographic aspects of regional labor market 
development are explored. The peculiarities of design procedure 
for labor market forecasting as well as the tendency of labor market 
improvement are considered.

суспільно-географічний аналіз стану регіонального 
ринку праці (РРП) має здійснюватись відповідно до розробленої 
науково-обґрунтованої методики та з урахуванням специфічних 
особливостей соціально-економічного розвитку регіону [2]. 
Основними компонентами аналізу РРП є попит, пропозиція та 
ціна робочої сили (Рс). Попит залежить від обсягів та структури 
виробництва, продуктивності праці, особливостей ринків товарів
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Скавронський В.П.

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ НА КАРТАХ АТЛАСІВ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ РАйОНІВ

Basic problems that arise up at the thematic mapping of 
administrative region are given. The use of unconventional methods 
of presentation of information on thematic maps is offered as one of 
ways of decision in such tasks.

Особливості картографування території адміністративних 
районів не достатньо висвітлені в сучасних працях дослідників-
картографів. Це пов’язано, перш за все, з тим, що і картографічних 
творів, присвячених окремим адміністративним районам дуже 
мало. Причиною цьому можна назвати і той факт, що донедавна 
велика увага була зосереджена над створенням національного 
атласу України, і відсутності централізованого керування, а 
особливо фінансування, досліджень в окремо взятих районах. 
Також слід звернути увагу на складність у зборі та картографічному 
відтворенні інформації для створення тематичних карт 
відповідних масштабів. 

стосовно перших двох вказаних причин слід сказати, що 
їх можна вважати лише «відмовками», оскільки для справжніх 
наукових досліджень вони можуть бути не тільки перепонами а 
й рушіями. Що ж до складностей у зборі інформації для потреб 
картографування та її інтерпретації в картографічних творах, 
то це питання вимагає окремого розгляду та деякої деталізації 
визначених особливостей.

На початку слід нагадати, що тематичні карти поділяються 
на дві великі групи: карти природи та соціально-економічні. 
Кожна з цих груп має свої особливості картографування, а 
саме: карти природи зображають природні об’єкти і явища 
та характеристики в більшості випадків не прив’язуючи їх 
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географічно до чітко визначених об’єктів соціально-економічної 
сфери; соціально-економічні карти відображають інформацію 
в певних межах відповідних об’єктів картографування, що при 
середньомасштабному картографуванні значно полегшує цей 
процес.

Варто звернути увагу на той факт, що окремі процеси та 
явища не мають чітко визначених меж (наприклад, об’єкти 
картографування, що зображуються на кліматичних та деяких 
інших картах природи). Така особливість спричиняє незручності, 
перш за все, у процесі інтерполяції ізоліній. Основними 
чинниками, що спричиняють вказану проблему, можна назвати, 
в першу чергу, недостатню кількість пунктів спостережень за 
такими процесами та явищами, що математично та статистично 
унеможливлює достатньо точну інтерполяцію досліджуваних 
показників у відповідності до заданого масштабу картографічного 
зображення. серед списку карт, що мають місце бути у 
краєзнавчому атласі адміністративного району, подібні задачі 
можуть виникнути при складанні кліматичних та екологічних 
карт.

Шляхом виходу з такої ситуації можна запропонувати не 
показувати на картографічному зображенні ізолінії у класичному 
розумінні (лінії певної товщини та забарвлення, що з’єднують 
точки з однаковими показниками), а використати спосіб 
градієнтного зафарбування із застосуванням різного кольору для 
різних значень досліджуваних показників.

Ще однією цікавою проблемою в тематичному 
картографуванні адміністративних районів є нестійкість та 
динамічність різних природних процесів, що ускладнює задачу 
відображення точного та актуального стану досліджуваних 
характеристик об’єкту картографування. Єдиного, універсального, 
рішення цього питання вибрати неможливо, оскільки в різних 
випадках, на нашу думку, варто використовувати різні шляхи 
подолання таких незручностей. 

Першим варіантом подолання вказаної проблеми 
можна запропонувати використання текстового супроводу 
картографічного зображення, в якому можна вказати всі, або деякі 
з наступних тез:
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точну дату (проміжок часу) на яку показані дані є ••

актуальними;
джерело використаних статистичних даних;••
характеристику об’єкта, явища чи процесу, що ••

картографується;
можливості та умови зміни показників картографування ••

у часі та просторі, а також можливий передбачуваний діапазон 
цих змін. 

Інший варіант полягає у застосуванні різних способів 
картографічного зображення, що використовуються для 
зображення динаміки та динамічних об’єктів. Доцільним 
буде зауваження відносно того, що використання текстових 
пояснень спрощує процес створення карти, а в деяких випадках, 
і її читання недосвідченим користувачем. Однак, на противагу 
цьому, застосування більш складних способів картографічного 
зображення ускладнює і процес створення карти і її читання, але 
одночасно дає можливість наочно представити, а користувачу 
більш чітко уявити, просторові характеристики та окремі 
особливості об’єкту дослідження.

стосовно особливостей тематичного картографування 
соціально-економічних характеристик адміністративного району 
можна відзначити, що, як і при картографуванні більш крупних 
територій, показники, в більшості випадків, відносяться до окремо 
взятих адміністративних утворень. На відміну від територій більш 
високого рівня, таких як країна, регіон, область, адміністративний 
район можна поділити лише на найдрібніші частини (сільські, 
селищні та районні у містах ради). Цей факт значно ускладнює 
збір та обробку статистичної інформації для картографування та, 
загалом, зменшує точність і достовірність створюваних карт. 

Вихід з такої ситуації передбачає безпосередній збір 
потрібної інформації на місцях (в сільських, селищних та 
районних органах управління) та використання в процесі 
створення карт складних синтетичних показників, що можуть 
включати в себе різні характеристики та властивості об’єкту, що 
картографується. 

слід також зазначити, що географічна однорідність та 
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спорідненість об’єкту картографування, яка може простежуватись 
в картах природи, в деяких випадках зникає при відображенні 
соціально-економічних показників адміністративного району. 
Причиною цьому може слугувати різний стан розвитку та 
спеціалізація окремих сільських (селищних) рад в певних галузях 
народного господарства, а також різниця в суспільному та 
соціальному аспектах. Така ситуація може призвести до розривів в 
рядах окремих показників та «білих плям» на карті. Але, з іншого 
боку, подібні випадки можуть чітко  проілюструвати користувачеві 
картографічного твору особливості розвитку окремих частин 
регіону та взаємозв’язки між ними на основі поділу праці 
всередині досліджуваного адміністративного району.

Таким чином, тематичні картографічні твори для 
регіонів України рівня адміністративного району можна 
вважати найдетальнішими з точки зору повноти та чіткості 
зображеної інформації. Водночас вирішення задачі вірного 
картографування різних об’єктів варто розглядати окремо для 
кожного картографічного зображення. Особливе місце в цьому 
процесі слід визначити використанню нових та нетрадиційних 
методів представлення тематичної інформації на картах атласів 
адміністративних районів.

Топчієв О.Г.
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЧНА СХЕМА 
ГЕОПЛАНУВАННЯ РЕГІОНУ

Target orientation geoplanning (planning areas) the region 
- designing the transition from the modern perspective of the 
territories to population distribution and regional economy by the 
criteria of environmental safety and economic efficiency. Methodical 
heoplanuvannya scheme based on geographic information database of 
the region and includes the development of a new series of thematic 
maps and mapping scheme.



160
У складі конструктивної географії сформувався новий 

напрямок, який ми називаємо геоплануванням і до складу 
якого включаємо районне планування (районні планіровки), 
територіальне планування, ландшафтне планування та планування 
територій країн та регіонів. До таких розробок змістовно 
близьке складання генеральних планів міст, де планування 
території поєднано з певними містобудівельними концепціями 
та відповідними нормативами. Всі зазначені різновиди 
геопланування зберігають свою певну методичну різноманітність. 
Разом з тим вони спираються на близькі, іноді дуже подібні 
методологічні принципи і засади, що дає змогу розробити єдину 
методологічну схему геопланування (планування територій, 
ландшафтного планування, територіального планування), яка 
пропонується для обговорення.

Цільова настанова геопланування – перехід від моделей 
(карт) сучасного використання територій регіонів країни до 
проектних схем (карт) територіальної організації регіонів (країн). 
Робоча гіпотеза цих робіт така. Наявне використання територій 
формувалося у процесах їх зростаючого господарського 
освоєння, без належного планування, доволі невпорядковано, 
часом хаотично. В умовах інтенсифікації природокористування 
у кожному регіоні зростає дефіцит територій для головних 
видів господарської діяльності, множаться конфліктні ситуації 
між різними видами природокористування, різко знижується 
економічна ефективність природокористування і господарської 
діяльності в цілому, зростають соціально-екологічні та 
природоохоронні проблеми. саме такі проблеми поставили 
наприкінці ХХ ст. – проблеми планування територій - і 
активізували відповідні наукові географічні розробки.

Методологічна схема геопланування (рис.1) складена 
чотирма блоками. Додатковою пунктирною обвідкою на схемі 
виділені напрямки досліджень, які на даний час не мають 
методологічного та методичного обґрунтування і потребують 
відповідних розробок. Цільова настанова першого блоку – 
складання карти чи тематичної серії карт, що відображують 
сучасне використання території регіону. У “чистому вигляді” 
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Рис. 1 Методологічна схема геопланування регіону
* Додатковою пунктирною обводкою на схемі виділені напрямки досліджень, 

які на даний час не мають методологічного та методичного обґрунтування і по-
требують відповідних розробок
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таких карт на даний час не існує. Для їх розроблення необхідно 
проаналізувати наявне природокористування в регіоні, 
систематизувати його на головні різновиди, встановити змістовні і 
технічні особливості їх картографування. Для головних різновидів 
природокористування і відповідних варіантів господарського 
використання територій необхідно визначити наявні протиріччя 
і конфліктні ситуації: дефіцит земель для основних видів 
економічної діяльності, випадки територіальної сумісності-
несумісності відповідних різновидів природокористування та ін. 
Проблемні і конфліктні ситуації щодо територіального розподілу 
видів природокористування та господарської діяльності необхідно 
показати на картах. Цей напрям тематичного картографування як 
такий в цілому ще не розроблений.

Другий блок загальної методологічної схеми геопланування 
має на меті обґрунтування природокористування та відповідних 
видів використання територій регіону на близьку перспективу. 
У складі цього блоку розроблення стратегій (проектів, програм, 
концепцій та ін.) соціально-економічного розвитку регіонів. 
Цей напрям на даний час достатньо розроблений і є важливою 
складовою сучасної державної регіональної політики. Принагідно 
нагадаємо, що нині розроблені стратегії  соціально-економічного 
розвитку країни та її регіонів на період до 2015 р.

Потребує поглибленої методологічної та методичної 
розробки стратегія головних видів природокористування 
у регіоні співставно з пріоритетними видами економічної 
діяльності у проектних розробках. Ще більш складним є 
складання перспективного балансу територій (земель) регіону за 
пріоритетними видами економічної діяльності та відповідними 
напрямками природокористування. Подібні документи для 
регіонів не розроблялись взагалі. Офіційні баланси земель 
регіонів (областей) показують їх розподіл за видами земельних 
угідь і тільки. Для потреб геопланування необхідно показати 
прогнозний розподіл територій і земель саме за різними видами 
природокористування та відповідними видами їх господарського 
використання. Існуючий облік земель за видами угідь і окремими 
категоріями земель не відповідає потребам геопланування. 
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Зокрема, з’явились нові категорії земель, що ще не увійшли 
до чинного обліку земель (землі водного фонду, рекреаційні 
землі, водно-болотні угіддя). По-друге, найбільш рубриковані 
за різновидами сільськогосподарські землі не виділяють окремо 
деградовані та малопродуктивні угіддя, не поділяють орні землі 
щодо їх використання за різною інтенсивністю.

стратегії соціально-економічного розвитку регіонів 
обґрунтовують пріоритетні галузі і види економічної діяльності. 
Для кожної галузі чи виду економічної діяльності у проектних 
розробках фігурують їх запити щодо необхідних земель 
і територій. Але в таких стратегіях відсутні зведені  плани 
перспективного використання територій і земель регіону, які б 
інтегровано і взаємопов’язано розглядали запити різних галузей 
на території і знаходили б розв’язання конфліктних ситуацій, 
пов’язаних з дефіцитом земель в умовах зростаючої конкуренції 
різних видів господарської діяльності.

У третьому блоці обговорюваної методологічної схеми 
розглянуто проблеми визначення операційних територіальних 
одиниць (ОТО) для картографування різних видів господарського 
використання територій. Необхідно встановити ОТО для основних 
видів природокористування. Ними можуть бути, зокрема, види 
земельних угідь, окремі категорії земель, населені пункти, 
транспортні мережі, інженерно-технічні системи і комплекси. 
Картографування використання територій регіонів у середніх, 
дрібних масштабах не може обмежитись так званими первинними 
ОТО, які показують який один різновид використання територій. 
У багатьох випадках необхідно картографувати території та 
географічні об’єкти з поліфункціональним господарським 
навантаженням, з поєднанням різних видів природокористування 
та господарської діяльності на одній ділянці. З’являється 
потреба у виділенні так званих комплексних ОТО, які інтегрують 
характерні поєднання тих чи інших видів природокористування. 
Більш докладно проблема визначення первинних і вторинних 
(комплексних) ОТО вже обговорювалась у нашій роботі.

І ще одна важлива і складна методологічна та методична 
проблема геопланування. Для первинних і комплексних 
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ОТО необхідно визначити рівні антропогенно-техногенних 
навантажень за різними видами природокористування та їх 
територіальними комбінаціями та поєднаннями.

Заключний блок загальної методологічної схеми 
геопланування вже має певну апробацію. У ньому представлені 
геопланувальні картосхеми, що завершують проектні розробки 
природного середовища, з одного боку, і населення та господарства 
– з другого. Цільова настанова геопланувальної розробки 
природного середовища регіону – формування природного каркасу 
екологічної безпеки регіону у формі регіональної екологічної 
мережі. За другим напрямком заключним документом повинна 
бути картосхема антропогенно-техногенних навантажень на 
територію регіону.

Завершує геопланувальні розробки схема (картосхема) 
планування території регіону. Таку картосхему розробляють 
методом співставного аналізу карт регіональної екомережі та 
антропогенно-техногенних навантажень. Змістовно ключовим 
завданням такого поєднаного аналізу є виявлення критичних 
невідповідностей між функціональною організацією природного 
середовища, з одного боку, та планованими варіантами його 
господарського використання – з другого.

Третьяков О.С.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

СТРУКТУРИ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ 
ДЛЯ ПРИйНЯТТЯ РІшЕНЬ В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ 

БІОЕНЕРГЕТИКИ

In this work we consider the necessary structure of spatial and 
attributive data for elaboration of the optimal bioenergy development 
strategy on the particular territory. The data structure is a three-level 
and covers national, regional and local levels.

Біоенергетичні ресурси (БеР) є енергетичними ресурсами 
біогенного походження. До найбільш перспективних БеР, на наш 
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погляд, належать: відходи сільського господарства (тваринництва 
та рослинництва), тверді побутові відходи (ТПВ), осад станцій 
стічних комунальних вод та відходи лісового господарства.

На сьогоднішній день використання альтернативних джерел 
енергії, та, зокрема, БеР стає в Україні все більш актуальним. Це 
викликане низкою чинників, таких як: 

залежність від енергоносіїв, що імпортуються;••
необхідність зменшення викидів парникових газів;••
запобігання негативного впливу органічних відходів на ••

довкілля. 
Останній з перерахованих чинників притаманний саме БеР, 

що, відносяться до активно чистих енергоресурсів, використання 
яких усуває екологічну небезпеку, пов’язану з їх накопиченням. 

Різноманітність видів БеР за походженням, складом, а, 
отже, за технологіями їх використання потребують вивчення 
просторових змін у структурі загального біоенергетичного 
потенціалу території.

Метою дослідження є визначення структури просторової 
та атрибутивної інформації, що є необхідною для вирішення 
основних задач на різних рівнях в рамках створення стратегії 
розвитку біоенергетики.

Для досягнення поставленої мети нами вирішувались 
наступні задачі:

Визначення місця просторових даних на різних рівнях ••
планування розвитку біоенергетики;

Визначення основних видів картографічних творів що ••
необхідні на зазначених рівнях;

Визначення структури просторових та атрибутивних ••
даних для різних рівнів планування розвитку біоенергетики. 

Формування стратегії розвитку біоенергетики можна 
розділити на три рівня прийняття рішень: загальнодержавний, 
регіональний та локальний. 

На загальнодержавному рівні основною задачею є 
формування низки інструментів для розвитку біоенергетики як для 
всієї держави, так і для окремих її частин. На даному рівні головну 
роль відіграють значення загального енергетичного потенціалу 
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за кожним з видів БеР. Просторова інформація є необхідною у 
разі диференціації інструментів стимулювання за окремими 
частинами країни. В цьому разі найбільш доцільним є створення 
карт методом картограм та картодіаграм, що відображають 
відмінності у структурі загального енергетичного потенціалу БеР 
за областями України. Іншою можливістю є визначення частки 
потреб областей у тепловій та електричній енергії, що може бути 
заміщена за рахунок використання біоенергетичних ресурсів. З 
точки зору структури даних зазначений аналіз потребує наявності 
необхідних статистичних даних у розрізі областей України та 
картографічного шару зазначених областей.

На нашу думку, регіональний рівень є основним у 
формуванні оптимальної стратегії розвитку біоенергетики. На 
цьому рівні просторового охоплення стає можливим перехід 
від оцінки енергетичного потенціалу за адміністративно-
територіальними одиницями до оцінки за конкретними 
об’єктами утворення та накопичення БеР. Найважливішою 
задачею, що вирішується на даному рівні, є планування 
централізованих біоенергетичних установок. Для вирішення 
даної задачі необхідною є наступна інформація: результати 
оцінки енергетичного потенціалу за окремими об’єктами 
утворення/накопичення БеР (подаються у вигляді картографічних 
шарів, що складаються з точкових об’єктів), граничний радіус 
транспортування ресурсу, засоби транспортування, обсяги 
споживання енергії в місці розміщення установки. 

Картографічні твори, що створюються на даному рівні, 
можна поділити на: 

карти енергетичного потенціалу БеР за об’єктами їх ••
утворення/накопичення;

карти щільності енергетичного потенціалу БеР;••
карти просторових структур утворення-споживання БеР.••

Нарешті, на локальному рівні вирішуються питання 
розміщення конкретної енергетичної установки з урахуванням 
обмежуючих факторів місцевого значення (можливість 
підключення до енергосистеми, планування маршрутів 
транспортування ресурсів, наявність необхідних площ та ін.).
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Як можна побачити, на різних рівнях прийняття рішень 

щодо питань розвитку біоенергетики задачі дуже відрізняться між 
собою. У відповідності до цього, відрізняються й картографічні 
твори та структури необхідних просторових та атрибутивних 
даних. Отже, урахування зазначених відмінностей та поступовий 
перехід від загальнодержавного рівня на локальний дозволить 
сформувати оптимальну просторову стратегію розвитку 
біоенергетики відповідної території. 

Чабанюк В.С.
ООО «Интеллектуальные Системы ГЕО»

ИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННыХ ДАННыХ 
ДЛЯ КИЕВСКИХ ГОРОДСКИХ ИНФОРМАЦИОННыХ 

СИСТЕМ

В последние годы в г. Киеве наблюдается интенсификация 
процессов создания городских информационных систем, 
которые отличаются двумя характерными признаками: 
1) работают с пространственно-распределенными объектами, 
2) поддерживают основные технологические процессы 
городских (чаще всего коммунальных) предприятий, которые 
обеспечивают жизнедеятельность городской инфраструктуры. 
Здесь такие системы называются пространственно-
технологическими. Примерами городских предприятий 
являются КП «КиевПассТранс», КП «КиевАвтодор», КП 
«КиевТрансПарксервис» и др. Примером пространственно-
технологической системы является Автоматизированная система 
диспетчерского управления (АсДУ) КП «КиевПассТранс». 
Поддержка основных технологических процессов осуществляется 
посредством оборудования мобильных и стационарных объектов 
предприятий GPS/GSM приборами и камерами видеонаблюдения 
с последующим включением получаемых в результате этого 
данных в технологические процессы предприятий.

Пространственно-технологические системы нуждаются в 
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пространственных данных и в программных средствах работы 
с ними. Практически каждой пространственно-технологической 
системе нужны детальная электронная карта Киева, адресная 
база, программные средства работы с ними, а также другие 
информационные и программные объекты. Вместо того, чтобы 
создавать пространственные объекты в каждой пространственно-
технологической системе разными разработчиками, дублируя 
решения и создавая предпосылки для несовместимости этих 
решением, более правильным представляется создание единой 
инфраструктуры пространственных данных г. Киева.

В документе описывается наиболее приемлемый для 
г. Киева вариант единой инфраструктуры пространственных 
данных, которая называется ГеоПлатформой Киева (ГеоПК). 
ГеоПК характеризуется такими основными признаками:

1. Не является Геоинформационной системой в 
классическом понимании. Это набор пространственных 
информационных и программных объектов, которые 
используются не самостоятельно, а в составе той или иной 
информационной системы. В частности, в пространственно-
технологических информационных системах.

2. состоит из серверной группы и клиентской группы – 
пространственных информационных и программных объектов 
в различных клиентских приложениях. Клиентские приложения 
могут быть настольными, серверными и мобильными.

3. серверная группа строится на MapInfo MapXtreme 2008, 
на пространственных данных в формате MapInfo и на атрибутных 
данных в формате MS SQL Server. 

4. Клиентская группа строится на компонентах комплекса 
программ nisgeoMap Software Suite, на пространственных данных 
в формате nisgeoMap и на атрибутных данных в форматах MS 
Access, MS SQL Server, MySQL и др. 

5. Программный доступ к серверной группе осуществляется 
через стандартизованные Open GIS Consortium пространственные 
Веб-сервисы.

ГеоПК состоит из нескольких согласованных между собой 
информационных и программных продуктов, ориентированных 
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на разные группы пользователей. ее структура показана ниже. 
Пространственные данные базируются на аэрофотосъемке 

города и на картах масштаба 1:2 000, построенным по результатам 
этой съемки. Карты масштаба 1:2 000 позволяют выполнять учет 
и планирование развития объектов городской инфраструктуры 
(вода, электричество, связь, здания ...), а также поддерживать 
решение различных транспортных задач. Карты масштаба 
1:10 000 изготавливаются по картам М=1:2 000 и доступны для 

Рис. 1 – структура ГеоПлатформыКиева
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открытого использования различными прикладными системами. 
содержание электронных карт масштабов 1:2 000, 1:10 000 
определяется украинскими государственными стандартами и 
нормативами. База данных адресов (атрибутные данные) содержит 
адреса зданий и сооружений города. Другие атрибутные данные 
могут содержать данные точек интереса (по-английски Points 
Of Interest – POI). Эти данные обычно содержат характеристики 
объектов, которые представляют интерес для пользователей: 
заправок, банкоматов, магазинов, ресторанов и кафе, кинотеатров 
и т.п. Базы данных адресов и POI имеют два уровня детализации 
и связываются с соответствующими базами данных карт (1:2 000, 
1:10 000) при помощи геокода.

Для обеспечения базового набора функций ГеоПК 
необходим всего один компонент из Уровня компонентов/серверов 
– Картографический сервер интернет. В текущей реализации 
ГеоПК таким сервером является MapInfo MapXtreme 2008. 

Уровень Веб-сервисов состоит из набора пространственных 
и дополняющих их непространственных Веб-сервисов, которые 
позволяют использовать пространственные данные и функции 
Веб-сервисов приложениям Уровня клиентских приложений. 
Реализация Веб-сервисов позволяет использовать преимущества 
архитектуры, ориентированной на сервисы (сОА, по-английски 
SOA – Service Oriented Architecture). Большинство Веб-сервисов 
стандартизуется Open Geospatial Consortium. Примером Веб-
сервиса является FindNearest (Найти ближайший объект, 
например, ближайший ко мне ресторан украинской кухни).

Уровень прикладных систем может включать до 20 
пространственно-технологических систем предприятий 
г. Киева, в частности, АсДУ КП «КиевПассТранс». Прикладные 
системы могут быть реализованы на всех существующих 
на рынке устройствах, причем, как локально, так и через 
интернет: компьютерах, КПК, мобильных телефонах, смарт-
фонах, навигаторах и т.п. Прикладные системы реализуются на 
компонентах nisgeoMap Software Suite: nisgeoMap сервер для 
Веб-приложений, nisgeoMap desktop для настольных приложений, 
nisgeoMap mobile для мобильных приложений.
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Рис. 2. сервисы иГД

Концепция применения ГеоПлатформы для построения 
распределенных информационных систем с активным 
использованием картографических данных и функций базируется 
на следующих предпосылках:

сОА, которая является в настоящее время наиболее ••
подходящей и технически развитой для построения 
распределенных информационных систем.

Рекомендациях Open Geospatial Consortium.••
Аргументов в пользу сОА приводится достаточно много в 

технической литературе. Хотя сОА разрабатывается уже довольно 
давно, только с учетом деятельности Open Geospatial Consortium по 
стандартизации можно сделать вывод, что в настоящее время сОА 
для геоинформационных приложений развита достаточно, чтобы 
применяться в серьезных информационных системах. Например, 
в документе Open Geospatial Consortium 04-039 приводится 
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следующая Эталонная архитектура ГеоПространственного 
портала.

Приведенная архитектура четко разделяет 4 группы 
сервисов: портальные сервисы, сервисы отображения, сервисы 
каталогов и сервисы данных. Большинство сервисов отображения 
стандартизованы и описываются в соответствующих стандартах 
OpenGIS Consortium. сервисы отображения реализуются в 
ГеоПК. сервисы данных и сервисы каталогов реализуются в 
ГеоПК частично.

Шашеро А.М.
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

ГЕОІНФОРМАЦІйНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ 
ТЕРИТОРІй РЕГІОНУ

Planning area is the study of transition from the existing use 
of the territories to its more rational ordering. with the development 
of geographic information technologies to unite against the  database 
with different spatial information with  appeared to the creation of 
mapping - geographic information model of regional development.

Планування територій (геопланування) являє собою 
обґрунтування переходу від наявного використання території 
регіону до більш раціонального й впорядкованого її розподілу та 
господарювання за критеріями екологічної безпеки та економічної 
ефективності. Геопланування має на меті формування природних 
каркасів екологічної безпеки території у вигляді екологічних 
мереж, впорядкування систем розселення, оптимізацію 
територіальних систем виробничої та соціальної інфраструктури, 
територіальних систем виробництва та обслуговування, 
територіальних рекреаційних систем.

Таке обґрунтування може бути концептуальним, 
схематичним, програмно–цільовим, проектним. Плануванню 
підлягають звичайні географічні об'єкти, картографування яких 
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представляє сучасне та перспективне використання території. 
Зрозуміло, що такі об'єкти  мають різну природу та різні масштаби. 
Геоінформаційне забезпечення планування території регіону 
потребує систематизації географічних об’єктів – змістовного, 
геопросторового та за масштабами картографування. Для головних 
видів господарської діяльності, які визначають роль і місце регіону 
у господарському комплексі країни та особливості структури 
його економіки, будуть потрібні окремі карти територіальної 
організації з урахуванням напрямків і масштабів перспективного 
розвитку. Наприклад: для регіонів з великими містами та 
міськими агломераціями, скажімо, необхідно уважно розглядати 
планувальні проблеми їх передмість та приміських зон, для 
приморських регіонів відповідно до приморсько-фасадного типу 
територіальної організації населення і господарства необхідно 
враховувати соціально-економічну ешелонованість відносно 
берегової лінії  і території, і акваторії. Головний вихідний документ 
геопланування - карта сучасного використання території регіону. 
Так само головним завершальним документом геопланування є 
карта перспективного (на 10–15 років) використання території 
регіону, що має концептуальне, перспективне і проектне 
обґрунтування.

З розвитком геоінформаційних технологій, які дозволяють 
об’єднати бази даних просторової інформації з елементами 
геостратегічного аналізу, з'явилась змога створити картографічну 
– геоінформаційну модель територіального розвитку регіонів. 
З одного боку, геоінформаційні технології можуть представити 
результати просторового аналізу в класичній картографічній формі, 
а з другого – забезпечити варіативність аналізу (відображення 
різних просторових аналітичних зображень та їх комбінацій). 
За допомогою накладання та комбінації багатьох інформаційних 
шарів (слоїв) є змога встановити найбільш поширені види і форми 
господарського використання території. 

Розробка схеми геопланування регіону і створення для 
цієї цілі геоінформаційних баз даних складається з декількох 
етапів. Першим етапом виступає поєднаний і співставний 
геопросторовий аналіз населення і природи, населення і 
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господарства, природи і господарства. При цьому просторовий 
аналіз таких відповідностей повинен бути двобічним: населення 
до природи і природа до населення і т. д. Такий підхід не може бути 
забезпечений лише поєднаним співставним аналізом тематичної 
серії покомпонентних карт. Для кожної пари генералізованих 
компонент – “природа-населення”, “природа-господарство”, 
“населення-господарство” і т.д., а також для їх інтегрованих 
поєднань “природа-населення-господарство” необхідно 
розробляти принципово нові синтетичні карти, що представляють 
такі поєднання та відповідності, і дають змогу виявити проблемні 
ситуації у різних видах природокористування.

Другий етап – прогнозне природокористування в регіоні. 
Інтегральна оцінка стратегічного потенціалу, напрямки соціально-
економічного розвитку відображують зміни  в геоекономічній 
значущості регіону. Новим підходом в рамках цього блоку  є 
визначення загального балансу використання території з 
урахуванням запитів різних видів природокористування та їх 
територіальних поєднань. На перший погляд, загальна систематика 
господарського використання земель селитебного, промислового, 
транспортного, сільськогосподарського, лісогосподарського, 
водогосподарського, рекреаційного – визначена. Але для 
геопланування регіонів необхідна більш детальна класифікація 
видів використання території, яка б враховувала більшу або 
меншу інтенсивність використання та відповідні рівні оцінки 
техногенних навантажень на середовище. Просторовий аналіз 
сумісності або не сумісності тих чи інших господарських функцій 
виявляє дефіцит територій відносно необхідних та обов'язкових 
соціально- економічних функцій.

Третій етап – складання карт і картосхем планування 
території регіону за видами природокористування. На даний 
час накопичений значний фактологічний матеріал у вигляді 
різноманітних тематичних карт та відповідних баз даних, 
практичне використання яких лишається ще фрагментарним та 
епізодичним. 

Перелік географічних об'єктів, що підлягають 
картографуванню у наявній та перспективній схемах використання 
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території може бути різним принаймні з двох причин: 1) 
потребують картографування географічні об'єкти, які ще не увійшли 
з різних причин до діючого статистичного обліку і відповідно не 
показані на картах використання території; 2) геоінформаційне 
забезпечення геопланувальних розробок значною мірою залежить 
від масштабів картографування проектних розробок; у багатьох 
випадках масштаби геопланувальних картосхем дрібніші ніж у 
карт з вихідною інформацією; відтак виникає потреба змістовної та 
технологічної генералізації вихідної картографічної інформації.

Для кожного виду природокористування в регіоні необхідно 
підібрати відповідну серію карт і за їх допомогою встановити 
найбільш поширені види і форми господарського використання 
території, що надалі стануть ОТО (операційними територіальними 
одиницями) геопланування.

На Генеральній схемі планування території України ОТО 
представлені видами використання території. При переході від 
оглядового дрібного масштабу картографування до регіонального 
(середньомасштабного) номенклатура ОТО потребує відповідного 
уточнення, деталізації та доповнення. На нашу думку, на схемах 
геопланування регіонів необхідно розглядати кілька рівнів ОТО. 
Базовий рівень - первинні ОТО з одним видом природокористування. 
Комплексні ОТО - з поєднанням кількох видів природокористування, 
що відповідають мікро- та субрегіональним рівням типових видів 
і форм природокористування та характерним комбінаціям ОТО. 
Також в географічних дослідженнях активно використовують 
мережні ОТО, до яких входять природні та соціально – економічні 
мережі. 

Не зважаючи на використання ГІс-технологій, виходячи 
з того, що специфіка регіонального картографування 
полягає в урахуванні масштабу, спроба показати всі види 
природокористування на території регіону зустрічає чимало 
технічних труднощів. Навіть на карті 1:200 000 показати кілька 
десятків видів природокористування непросто. Виходом з цієї 
ситуації і є пошук типових просторових комбінацій різних 
видів природокористування на певних ділянках території. Такі 
ділянки  будуть операційними територіальними одиницями 
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(ОТО) геопланування другого рівня. Зокрема, саме такі ОТО 
представляють реальне антропогенно-техногенне навантаження 
на природне середовище. 

Планування територій регіонів повинно також враховувати 
нові категорії земель: землі водного фонду, які мають п’ять 
різновидів, визначених Земельним і Водним кодексами України, 
і землі екологічних мереж  – Всеєвропейської, національної 
та регіональної. Законодавчо ці землі встановлені у 1990-х 
роках, але ще не виділені на місцевості і не показані на планах 
землекористування.

Визначення антропогенно–техногенних навантажень 
первинних та комплексних ОТО для різних видів 
природокористування полягає в обґрунтуванні «укрупнених 
оцінок» техногенного впливу на довкілля для комплексних ОТО 
за просторовим поєднанням та характерними комбінаціями різних 
видів і форм природокористування.

Останнім, четвертим етапом, в методологічній схемі 
геопланування регіону є розроблення геопланувальних картосхем 
для головних макрокомпонентів. До таких макроелементів 
відноситься екологічна мережа (природний каркас екологічної 
безпеки) і каркас антропогенно-техногенних навантажень. 
Поєднаний аналіз цих двох структур визначають предметну 
область геопланування регіону, головні напрямки та задачі цього 
планування. Головні питання, на які повинен дати відповідь 
співставний аналіз каркасів екологічної безпеки та антропогенно-
техногенних навантажень, такі: 

ступінь забезпеченості території ділянками - 
непорушеної природи;

загальний рівень антропогенно-техногенних - 
навантажень, його якісні та кількісні відмінності, особливості 
просторового розміщення;

ступінь поляризованості ландшафту по взаємному - 
віддаленню і розмежуванню між ділянками непорушеної природи 
(біосферних вікон) і ареалів максимального господарського 
навантаження;

ешелонованість ділянок з різним господарським - 
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використанням щодо поступового переходу від великих 
навантажень до менших і навпаки; 

негативний вплив екологічних бар’єрів (транспортні - 
комунікації) і проблеми їх перетину з екологічними коридорами; 

особливості просторового розміщення «гарячих точок» - 
і «гарячих ареалів» та мінімізації їх впливу.

Розробка схем геопланування території регіону за 
допомогою ГІс - це новий рівень інформаційного базису 
системи управління регіоном в цілому. Роль географів в цьому 
процесі важко переоцінити. За допомогою цих схем ми матимемо 
можливість перейти до науково обґрунтованого стратегічного 
просторового розвитку регіонів.

М.М. Яровий 
Інститут географії НАН України

ГЕОГРАФІЧНА БАЗА ДАНИХ ГІДРОМЕРЕЖІ 
(НА ПРИКЛАДІ БАСЕйНУ р. СУЛИ)

The issue of technical approaches development to hydrologic 
network database logical design and the using of the database as the 
basis for special-purpose GIS is examined. The features of database 
objects classes creation and population are represented that allows 
fuller and more accurate description of hydro network state.

Величезні зміни, що відбуваються в гідромережі басейну 
Дніпра, особливо за останні 50 років і значною мірою пов’язані 
з господарською діяльністю людини, обумовлюють значне 
посилення уваги до них та доцільність формування спеціальної 
бази даних щодо показників, які характеризують ці зміни. 
Формування даних, зберігання і багаторазове їх використання 
з метою аналізу різних гідрологічних і гідроекологічних змін 
в гідромережі є тепер невідворотним напрямком, яким ідуть 
усі цивілізовані країни світу. Оптимальним шляхом реалізаці 
такого підходу є використання геоінформаційних технологій та 
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просторово-орієнтованих систем управління базами даних.

Метою публікації є розробка методичних підходів 
до формування змістовної та технічної частини бази даних 
гідромережі і використання її у ГІс спеціального призначення.

На сучасному етапі розвитку ГІс-технологій формування 
предметної ГІс передбачає створення бази даних з відповідною 
змістовою та технічною структурою і розробку способів вводу та 
представлення інформації [1,7], що дозволяє: 

зберігати різнорідну інформацію в одній структурі при - 
збереженні взаємозв’язків всередині геосистеми (наприклад 
за допомогою топологічних правил забезпечується коректне 
просторове взаєморозміщення об'єктів);

вносити нову інформацію за правилами, що зменшує - 
можливість помилок та запобігає внесенню неактуальної 
інформації;

підвищити зручність використання даних для - 
картографічних інформаційно-пошукових потреб, просторового 
аналізу та прогнозування ситуації через узгодженість даних 
відповідно до просторової структури реальних систем та 
внутрішню технологічну узгодженість.

Проблемою розробки змістової структури баз даних 
природних систем, зокрема гідрологічних, займалися як 
українські вчені - Руденко Л.Г., Чабанюк В.с. [6], Осадчий В.І. 
[5], Горячев Г.В., Мокін В. Б. [3], так і закордонні спеціалісти - 
Майдмент Д. [8], Нікітін А.Б., Павлов с.В. [4] та ін. Значна увага 
в цих роботах приділяється базі даних басейнового рівня.

У нашій роботі об’єктом дослідження є гідрографічна 
мережа верхньої частини басейну сули, як модельний регіон, 
а предметом - методичні засади створення ГІс басейну Дніпра. 
Виходячи з об’єкта дослідження поставлено задачу розробити 
методику створення бази даних для підсистеми басейну річки – 
гідромережа. Змістовна структура цієї бази,  опрацьована нами, 
досить складна (рис. 1) і вимагає подальшої деталізації.

Окрім розробки змістової частини бази даних гідромережі, 
важливим аспектом, який є основою для створення тематичної 
ГІс, є її коректне відтворення у технічній структурі (забезпечення 
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відповідності між елементами змістової структури бази даних та 
класами просторових об’єктів, які їх відтворюють у технічній 
схемі).

Для створення точної моделі гідромережі, окрім показників 
її стану, необхідно також включити внутрішні та зовнішні 
взаємозв’язки гідросистеми. Ці взаємозв’язки відображаються 
у технічній структурі бази даних гідромережі у вигляді 
послідовності розміщення даних, взаємозв’язків, обмежень, що 
не дозволяють вводити в модель недійсну інформацію та робити 
невірні побудови.

створення дієвої технічної структури — важливий фактор 
для подальших робіт, коли виникають потреби узгодження і 
поєднання величезного масиву даних і методики їх використання. 
На основі розробленої змістовної структури створена її технічна 
реалізація у форматі бази геоданих (*.gdb), що підтримується 
ArcCatalog, ArcMap (рис. 2). 

Розроблена змістовна структура бази даних досить 
повно відтворюється у технічній частині ГІс, тобто кожному 
її елементу та взаємозв’язку між ними відповідає певний клас 
об’єктів (просторовий, табличний) та відповідно взаємозв’язки 
між класами об’єктів.

Заповнення бази даних інформацією супроводжується її 

Рис. 1. структурно-графічна модель гідромережі басейну річки.
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автоматичною та напівавтоматичною перевіркою, узгодженням 
між різними типами об’єктів. Це забезпечує синхронне оновлення 
інформації, дає можливість використовувати аналітичні функції 
(визначення взаємозалежності між станом річки та її водозбором 
тощо). Перевірка правильності напрямку лінійних об’єктів 
геометрії дає можливість відтворити в базі даних гідросистеми 
властивості потоку, що можуть використовуватись при 
моделюванні поширення забруднюючих речовин, проходження 
паводків, тощо. Розроблена база даних дає можливість швидко 
виводити географічну інформацію користувачеві та проводити її 
оновлення. Наприклад формувати картографічні інформаційно-
пошукові системи (рис. 3).

Отже, розроблена змістова і технічна структура бази даних 
гідромережі надає ряд таких переваг:

змістова структура містить набір показників, що - 
оптимально відображують стан гідромережі та взаємозв’язки між 
її елементами;

Рис. 2. структура бази даних гідромережі Дніпра, що 
підтримується ArcCatalog.
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технічна структура, створена на основі змістової, - 
забезпечує формування взаємозв’язків між об’єктами, що 
характеризують взаємопов’язані елементи гідромережі з різною 
геометрією, а наявність топологічних правил дозволяє синхронно 
вносити інформацію та проводити дослідження змін гідросистеми, 
дає можливість відтворювати у моделі гідромережі властивості 
потоку;

розроблена база даних дає можливість швидко виводи - 
географічну інформацію користувачеві та проводити її 
оновлення.

Розроблені методичні підходи до формування бази даних 
гідромережі дозволяють здійснити реальне наповнення її 
конкретними характеристиками і виводити їх користувачеві, що є 
основою створення ГІс-моделі гідромережі Дніпра.
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Рис. 3. Фрагмент гідромережі басейну р. сули в картографічній 
інформаційно-пошуковій системі «сула».
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