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1. ЕЛЕКТРОННЕ МІСТО: КОНЦЕПЦІЯ  XXI СТОРІЧЧЯ. 

 

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СОЛОНЦЕВИХ ГРУНТІВ 

УКРАЇНИ 
 

АНОПРІЄНКО Т.В.,  ШИПУЛІН В.Д., к.т.н., КОРНІЄНКО О.С.  

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: sasho_korney@mail.ru 

 

Загальна тенденція розвитку землеробства у світі на сучасному етапі 

передбачає створення умов для стабілізації і підвищення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції з метою вирішення продовольчої проблеми. 

При цьому охорона ґрунтів, ефективне використання земельних ресурсів є 

одним з найголовніших показників розвитку суспільства.  

Стабілізація і підвищення соціально-економічного стану регіонів з 

широким розповсюдженням низькопродуктивних солонцевих ґрунтів вимагає 

чіткого розуміння основних задач та питань пов’язаних з 

сільськогосподарською діяльністю і, зокрема, з підвищенням родючості цих 

ґрунтів. У структурі земельного фонду України, згідно Державного земельного 

кадастру, площа солонцевих ґрунтів складає 2,8 млн га, 2 млн га з яких 

використовуються як рілля. Ефективне використання цих ґрунтів вимагає 

екологічно й економічно виваженого меліоративного втручання, адже за умови 

правильного, науково - обґрунтованого їх використання, ці ґрунти є значним 

резервом для подальшого збільшення виробництва різних видів 

сільськогосподарської продукції. За умови правильного підбору та дотримання 

меліоративних заходів з кожного гектару солонцевих ґрунтів можна 

отримувати в 2-5 разів і більше кормових одиниць порівняно з природними 

умовами.  

У зв'язку зі зміною земельних відносин, форм власності на землю, 

ослабленням державної підтримки проведення робіт, спрямованих на 

підвищення родючості солонцевих ґрунтів, відродження меліорації солонцевих 

ґрунтів має базуватись на принципово нових підходах. Меліорація солонцевих 

ґрунтів в Україні на наступному етапі свого розвитку повинна, перш за все, 

орієнтуватися на значне підвищення ефективності землеробства у регіонах 

поширення цих ґрунтів та одночасного розв’язання проблем охорони і 

підвищення родючості ґрунту як основи сталого розвитку не тільки аграрного 

сектору, а й держави в цілому. Застосування меліорації має забезпечувати 

створення стійких високопродуктивних і екологічно-безпечних ландшафтів.  

Сьогодні інформацію про сучасний еколого-агромеліоративний стан 

солонцевих земель отримують служби різних відомств. Так, гідрогеолого-

меліоративні експедиції Держводгоспу, обласні проектно-технологічні центри 

родючості ґрунтів і якості продукції МінАП, санітарні служби Міністерства 

охорони здоров’я та інші проводять еколого-меліоративний моніторинг цих 
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земель (гідрогеологічний та ґрунтово-меліоративний стан), агрохімічний 

моніторинг й моніторинг якості с.-г. продукції (агрохімічна паспортизація 

земель). Але, якщо оцінити по всім цим показникам стан земель, то виявиться, 

що для окремого сільськогосподарського підприємства або поля фермерського 

господарства, цієї інформації найчастіше виявиться замало щоб повно оцінити 

їх екологічний стан і родючість. Наявна інформація про стан солонцевих 

ґрунтів України є роздрібненою і несумісною по масштабам проведення 

спостережень, строкам проведення та об’єктам, показникам, а отже, не дає 

точної інформації щодо площ, територіального розповсюдження та еколого-

агромеліоративного стану солонцевих ґрунтів, а також перспективних площ 

проведення меліорації. Тому актуальним є питання щодо суміщення інформації 

різних служб та відомств, створення спеціалізованої бази даних властивостей 

солонцевих ґрунтів, серії спеціалізованих карт (засолення ґрунтів, солонцевих 

ґрунтів) та експертних систем і моделей на основі ГІС, що дозволить проводити 

комп’ютерне оцінювання придатності земель для меліорації, створювати 

прогнози динаміки процесів, а також проводити комп’ютерне моделювання 

змін окремих ґрунтових властивостей та потенційної продуктивності 

меліорованих ґрунтів для вирощування окремих сільськогосподарських 

культур. Створення такої системи інформаційно-технологічного забезпечення 

раціонального використання, охорони та відтворення родючості солонцевих 

земель дозволить удосконалити підходи до оцінки земель, у ґрунтовому 

покриві яких представлені солонці і солонцеві комплекси. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ С ПОМОЩЬЮ GIS-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
АНОПРИЕНКО Т.В., КОРНИЮК Р.А. 

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: zip_kharkov@mail.ru 

 

В наше время в Украине актуальной проблемой остается управление 

территорией, а так же недвижимым имуществом (нежилыми, коммерческими 

помещениями). Сегодня управление территорией проводиться с помощью 

нескольких органов и большого количества персонала. Только приложив много 

усилий и времени в сфере управления недвижимым имуществом, можно 

добиться хороших результатов и сэкономить значительное количество средств.  

Вопрос оптимизации системы управления является актуальным во всех 

странах и во все времена. Учитывая существование в Украине трех 

равноправных форм собственности (государственная, коммунальная и частная) 

постоянно осуществляет оборот объектов недвижимого имущества. Особенно 

актуальна эта тема для жилых объектов и объектов коммерческого назначения. 

Основная цель управления объектами –  достижение наиболее 

эффективного использование объекта с минимизацией затрат (трудовых, 

энергетических, экономических, денежных и др.), что стало возможным при 

использовании GIS – технологий.  

Для достижение поставленной задачи на первом этапе необходимо 

осуществить создание единой базы данных, объединяющей множество таблиц 

и данных. Создавать единую базу данных можно с помощью программы 

Microsoft Access. Создание множества таблиц, которые будут объединяться с 

помощью ключевых полей, дает нам возможность быстро и легко находить 

нужную информацию и изменять ее с внесением изменений и заменой 

последующих данных.  

Этого можно достигнуть с помощью мощного программного продукта 

ArcGIS, созданного американской компанией ESRI. Программа позволяет 

визуализировать (представлять в виде цифровой карты) большие объемы 

статистической информации, имеющей географическую привязку. Так же в 

ArcGIS встроен широкий инструментарий анализа пространственной 

информации. 

Для того чтобы осуществить данный проект, необходимо владеть 

большим объемом информации, а так же иметь следующие документы: 

1) планово-картографический материал определенного масштаба 

(1:500, 1:2000); 

2) технический паспорт здания, для внесения информации в базу 

данных; 

3) поэтажный план помещений. 

Проект осуществляется поэтапно: 

1) сбор данных, выбор объектов, анализ информации; 

2) создание геопространственной базы данных и моделей; 
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3) проведение анализа существующей ситуации средствами GIS; 

4) моделирование управленческих решений; 

5) актуализация и автоматизация данных; 

6) построение (уточнение) модели управления объектом; 

7) автоматическое управление моделями с помощью программного 

продукта ArcGIS и единой базы данных. 

Выполнение всех вышеперечисленных операций дает большой 

экономический эффект. А именно:  

 значительная экономия средств; 

 упрощение работы; 

 сокращение численности необходимого рабочего персонала; 

 достаточно одного-двух высококвалифицированных специалистов 

для мониторинга информации; 

 постоянная актуализация данных. 

На сегодняшний день, можно с уверенностью утверждать, что GIS – 

технологии – это наше будущее, и те программные продукты, с помощью 

которых можно облегчить множество поставленных задач, сэкономить 

ресурсы, и осуществлять постоянный мониторинг и актуализацию данных. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЗЕМЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ – 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ 

 
АНОПРІЄНКО Т.В., ХВОСТЕНКО К. А. 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: katya.khvostenko@mail.ru 
 

Базовий простір створення єдиного інформаційного простору будь–якої 

держави – розробка земельно–інформаційної системи держави (ЗІС).  

Основа будь-якої земельно-інформаційної системи – територіальна 

прив’язка інфраструктури до топографічного плану території, основаному на 

даних земельного кадастру. Вирішення практичних задач, які потребують 

аналізу і оцінки комплексної інформації про інфраструктуру території в 

поєднанні з просторовими картографічними даними доцільно вирішувати за 

допомогою сучасних геоінформаційних технологій. Вони є базовими 

технологіями для функціонування земельної інформаційної системи. Такі 

технології забезпечують накопичення територіально-комбінованих даних, їх 

системний аналіз, інтерпретацію у вигляді картографічних зображень засобами 

машинної графіки. 

Мета земельно–інформаційної системи – надання у будь-який час 

об’єктивної інформації про земельні ресурси, змінення їх стану, якості і 

структури, динаміки використання земель і землекористувань з метою розробки 

і реалізації раціональної державної земельної політики, створення сприятливого 

інформаційного, технологічного і нормативно-правового середовища для 

забезпечення переходу до стійкого розвитку економіки. 

Головна задача ЗІС – створення динамічного багаторівневого 

інформаційного простору, в якому інформація про природно–географічне 

середовище, її антропогенної трансформації і соціально-економічних умовах 

життя населення була б представлена у своїй предметній відособленості і 

системному взаємозв’язку в часі і просторі, уніфікована і об’єднана на основі 

просторово–координаційної єдності. 

Прагнення забезпечити максимальну інтеграцію і співробітництво між 

різними користувачами інформації про землю спонукало до створення 

середовища чисельних земельно–інформаційних систем особливої групи, в 

основі яких лежить кадастр. Вони отримали назву кадастрових земельно–

інформаційних систем (КЗІС). Ця частина більш крупної правової і фіскальної 

бази ЗІС, яка містить інформацію про права володіння і користування, а також 

фіскальну інформацію, що має відношення до оподаткування. Поєднання 

правової і фіскальної інформації в одній системі досить логічно, оскільки 

кадастрова ділянка може служити просторовою основою текстового 

компоненту обох інформаційних баз. Це також відображає історичну еволюцію 

кадастру в Європі, на верхньому рівні якої знаходяться державні земельно –

кадастрові інформаційні системи, в основу яких покладені земельно–кадастрові 



 9 

дані. Інформаційні ресурси є майном на певних правах власності і, відповідно, 

можуть бути державними і недержавними. 

Вихідною інформацією для земельного кадастру є матеріали географічної 

(геодезичної) інформаційної системи (ГІС), одержані у вигляді карт, планів 

(космічних, аеро-, фото-, або наземних топографічних зйомок, які 

переробляються шляхом дигіталізації і сканування у цифрові кадастрові карти і 

плани. 

Коли мова йде про удосконалення його ведення на базі  сучасних 

технічних засобів та інформаційних технологій з метою збору, зберігання,  

обробки і розподілу інформації між споживачами, то цим діям відповідає назва 

– автоматизована система ведення державного земельного кадастру (АСДЗК). 

Вперше широкого застосування автоматизована система земельно-

кадастрових даних  набуло на початку 80-х років ХХ ст., коли в системі 

Інституту землеустрою УААН активно використовувалися електронно-

обчислювальні машини (ЕОМ) єдиної системи (ЄС) для розв’язку 

багатофакторних рівнянь регресії з метою визначення урожайності 

сільськогосподарських культур  і затрат на їх вирощування на оцінюваних 

типах ґрунтів. При цьому в автоматизованому режимі проводилася обробка й 

аналіз вихідних даних для оцінки земель, зосереджених у спеціальних 

формулярах. 

Метою АСДЗК є: наглядне відображення в комплексі картографічних і 

цифрових даних щодо земельних ресурсів; забезпечення оперативного 

одержання земельно-кадастрової інформації для управління земельними 

ресурсами; скорочення строків, зниження трудових затрат на складання і 

оформлення земельно-кадастрових документів та підвищення якості їх 

виконання; підвищення інтелектуального рівня праці інженерно-технічних 

працівників зі земельного кадастру та землевпорядкування 

З економічної точки зору система забезпечує удосконалення точності 

самих показників кадастрової інформації, скорочує до 80% витрати на 

відрядження, телефонні розмови та інші засоби передачі та погодження 

інформації, знижує можливість виникнення земельних спорів, що забезпечує 

економію непродуктивних трудових затрат на їх розгляд, суттєво підвищує 

оперативність обміну даними і їх вірогідність. Крім того, АСДЗК забезпечує 

удосконалення точності самих показників кадастрової інформації, що посилює 

економічне стимулювання раціонального використання земель, ефективності 

капітальних вкладень на їх поліпшення й охорони.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ КОНТРОЛЕ ЗА 

СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 
ГАВРИЛЮК О. В., ГЛУШЕНКОВ С. А., НАЙДЕНОВА В. Е. 

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: serge-glushenkov@yandex.ru 

 

Одной из задач мониторинга геологической среды урбанизированных 

территорий является контроль состояния подземной вод. В настоящее время 

широкое распространение при прогнозировании состояния подземной 

гидросферы получили различные методы анализа с применением ГИС-

технологий. Использование ГИС-технологий позволяет автоматизировать 

многие этапы гидрогеохимического анализа, среди которых изучение, 

систематизация, хранение, поиск, передача и анализ информации о химическом 

составе водоносных горизонтов и комплексов исследуемой территории. 

Для прогнозирования изменения в пространстве и во времени 

гидрогеохимических показателей подземных вод Харьковской городской 

агломерации в условиях техногенной нагрузки предложено применение 

программного комплекса ArcGIS 10.0. 

Исследования состояли из таких этапов: 

Этап 1. Векторизация растровых карт фактического материала, карт 

геологического строения, а также гидрогеохимических карт основных 

водоносных горизонтов и комплексов. Перевод в цифровой формат данных из 

журналов химического состава подземных вод, которые насчитывают более 

1000 анализов.  

Этап 2. Построение модели отображения компонентного состава и 

основных показателей качества вод с использованием приложения 

ModelBuilder  и инструментов нечеткой логики. 

Этап 3. Создание пространственных геоинформационных моделей 

распространения гидрогеохимических показателей подземных вод на основе 

модели (этап 2).  

Этап 4. Анализ полученных результатов и выявление закономерностей. 

Этап 5. При необходимости, возможно внесение изменений в исходные 

данные и модификация модели. Переход к этапу 3. 

Таким образом, применение ГИС-технологий и моделей позволяет 

создать постоянно действующие модели гидрогеологической среды в 

зависимости от геолого-гидрогеологических особенностей исследуемого 

района в условиях техногенной нагрузки. В то же время пространственный 

анализ позволяет оценить влияние различных факторов на состояние и 

изменения подземной гидросферы. 
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УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ ПРИБЕРЕЖНИХ СМУГ 

 
Анотація: Управління територіями прибережних смуг та їх адаптація до зміни клімату. 

Перспективність та ефективність експлуатації штучних супутників Землі. Використання ДЗЗ 

та ГІС-технологій для передбачення зміни в навколишньому середовищі. 
 

Аннотация: Управление территориями прибрежных полос и их адаптация к изменению 

климата. Перспективность и эффективность эксплуатации искусственных спутников Земли. 

Использование ДЗЗ и ГИС-технологий для предсказания изменения в окружающей среде. 
 

Abstract: Management of the coastal strips and adaptation to climate change. Viability and 

effectiveness of operating satellites. The use of remote sensing and GIS technology to predict the 

changes in the environment. 
 

Ключові слова: управління прибережними територіями, берегові лінії, прибережні смуги, 

грошова оцінка,  зміна клімату, дистанційне зондування Землі, ГІС-технології. 

 

Берегові лінії знаходяться під тиском зростання населення, зміна клімату, 

урбанізація, розвиток, втрати середовища проживання, підвищення рівня моря, 

деградації водозбору. Багато чого вже відомо про прибережній середовища, але 

на сьогоднішній день, управління прибережними районами мало обмежений 

успіх, а в деяких випадках управлінські рішення зробили проблеми глибшими. 

Поінформоване суспільство яке має повне уявлення про стан земної поверхні 

може прийняти кращі соціальні та економічні рішення. 

На прибережних територіях відбувається розвиток населених пунктів і 

промисловості, розвиток туризму та відпочинку , добування корисних копалин  

та ін. Зона господарської діяльності населення розташована на ризикованій 

території і незважаючи на всі проблеми, прибережні смуги продовжують 

піддаватися швидкому економічному розвитку. 

Також виникає питання достовірної та об’єктивної  грошової  оцінки 

таких територій, з майбутнім їх використанням за певних цільовим 

призначенням. Кожна земельна ділянка повинна оцінюватись за відповідним 

використання з урахуванням розташування та видів порушення. Це потребує 

вдосконалення методології  грошової оцінки прибережних територій з метою 

врегулювання їх сталого та гармонійного розвитку.   

Спробуємо розглянути управління територіями прибережних смуг та їх 

адаптацію до зміни клімату. Велика частина населення світу живе недалеко від 

узбережжя, з якими проблемами вони можуть зіштовхнутись якщо будуть 

недостатньо проінформовані про зміни?  

Дельта Гангу і Брахмапутри в північній Бенгальській затоці показала нам, 

наскільки вразливі низькі прибережні райони до екстремальних явищ. Циклон 
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Сидр в 2007 році, за оцінками призвів до 10 000 смертей та приніс $1,7 мільярда 

збитку Бангладешу та сусіднім областям. На східній околиці затоки річки 

Іраваді, Бірма, число загиблих від циклону Наргіс  в 2008 році - перевищив 100 

000, за оцінками збиток становить більше $10 млрд. 

Ураган Катріна в 2005 році, найбільш руйнівний ураган в історії США. 

Загальні збитки - $81,2 млрд (найдорожчий атлантичний ураган за всю історію). 

1836 смертельних випадків.  

У 2012 році ураган Сенді потужний тропічний циклон, що утворився в 

кінці сезону 2012 року й зачепив Ямайку, Гаїті, Кубу, Багамські Острови, 

Флориду, та решту  Східного узбережжя США і Канади. 162-а смертельних 

випадка. Збитки становлять близько  $60 млрд.  

Формування узбережжя відбувається під впливом різних факторів, 

важливу роль відіграють циклони та повені,  зміна клімату збільшує  їх 

кількість та інтенсивність. Та навіть найрозвиненіші країни світу зазнають 

великих втрат. Водночас, наукові докази показують що рівень моря постійно 

зростає. Що це буде значити для світу в ХХІ столітті та за його межами? 

Підвищення рівня моря океану викликано в наслідок  потепління та є 

довгострокове явище. Навіть за найкращим сценарієм, рівень моря буде 

продовжувати рости протягом всього ХХІ-го століття. 

Наука доводить, що, протягом ХХІ-го століття, океан теплового 

розширення і втрата маси від збільшення танення льодовиків сприятиме 

десяткам сантиметрів до подальшого підвищення рівня моря. Найбільша 

невизначеність з якою ми стикаємося, є навколо потоку льоду в океан з великих 

льодовикових щитів Гренландії,  Західної та Східної Антарктиди. 

Якщо середній рівень моря продовжуватиме  рости протягом ХХІ-го 

століття, частота прибережних повеней збільшиться. Підвищення рівня моря, 

ймовірно, також призведе до збільшення берегової ерозії, що вже є одним з 

найважливіших питань у багатьох прибережних районах по всьому світу. 

Отже, щоб зрозуміти і передбачити зміни в навколишньому середовищі 

та для збереження і раціонального використання прибережних ресурсів для 

задоволення економічних, соціальних та екологічних потреб нашої країни 

інформація про навколишнє середовище має бути  якомога точнішою. Для 

вирішення актуальних завдань раціонального та екологічно обґрунтованого 

використання прибережних смуг необхідно застосовувати сучасні засоби 

отримання оперативної інформації. Дані ДЗЗ та ГІС-технології дають 

можливість здійснювати як оперативний моніторинг сучасного стану різних 

територій, так і оцінювати всі зміни за певний відрізок часу. Досвід 

експлуатації природоресурсних штучних супутників Землі свідчить про 

перспективність та ефективність застосування методів дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ). Підтвердженням цього є Державна космічна програма 

України та проект НАСА / Національний центр космічних досліджень (CNES) 

Topex / Poseidon програма Місії Ocean Surface Topography Mission (OSTM) / 

Jason-2  що є міжнародною супутниковою програмою.  
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Це дозволить дослідити основні тенденції розвитку тих чи інших процесів 

і, таким чином, прогнозувати подальший їх стан, та розробити наступні  

завдання: інвентаризація і контроль територій; дослідження процесів ерозії та 

абразії берегів; організація раціонального використання та охорони земель; 

використання інноваційних спостережень за океаном і моделювання технології 

для характеристики та прогнозування фізичних, біологічних, хімічних і 

геологічних властивостей океану. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ГЕОМОДЕЛЕЙ 

ЗАБРУДНЕННЯ ПРИЗЕМНОГО ШАРУ АТМОСФЕРИ ВИКИДАМИ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН  
 

Анотація: Пропонується інформаційна технологія попереднього геомоделювання наслідків 

викидів в атмосферу небезпечних речовин, яка основана на розрахунку топографічних 

параметрів зон ураження при найбільш ймовірних напрямах і швидкостях вітру на момент 

викиду. При цьому розрахунку широко використовуються бази атрибутивних даних про 

джерела і метеорологічні умови на момент викиду, а також програмні сервіси 

геоінформаційних систем. 
 

Аннотация: Предлагается информационная технология предварительного геомоделирования 

последствий выбросов в атмосферу опасных химических веществ, основанная на расчете 

топографических параметров зон поражения при наиболее вероятных направлениях и 

скоростях ветра на момент выброса. При данном расчете широко используются базы 

атрибутивных данных об источниках и метеорологические условия в момент выброса, а 

также программные сервисы геоинформационных систем. 
 

Abstract: Information technology of preliminary geomodelling of consequences of emissions in the 

atmosphere of the toxic agents, based on calculation of topographical parameters of zones of defeat 

is offered at the most probable directions and wind speeds at the time of emission. The data bases of 

emission sources attributes’ information, the weather conditions in the emission moment and 

geoinformation systems’ services are widely used in this computation. 
 

Ключові слова: геоінформаційні системи, наслідки надзвичайних ситуацій, викиди 

небезпечних речовин, геомоделі. 
 

Вплив навколишнього середовища на стан здоров’я людей в останні роки 

значно погіршився внаслідок зростання техногенного навантаження на 

довкілля. Одним із найсуттєвіших факторів такого впливу є забруднення 

атмосфери небезпечними хімічними речовинами (НХВ), такими як зола, 

промисловий пил, оксид цинку, сірчаний ангідрид, сірководень, меркаптан, 

альдегіди, вуглецеводень, смоли, оксид та діоксид азоту, аміак, оксид и діоксид 

вуглецю, фтористий водень, хлористий водень, кремнієфтористий натрій. 

Переважна більшість існуючих на сьогодні комп’ютерних систем 

екологічного моніторингу мають відомче підпорядкування і пристосовані, 

головним чином, для комплексної оцінки поточного стану небезпечних об’єктів 

з метою своєчасного виявлення передаварійних, аварійних ситуацій та 

катастроф, пов’язаних із забрудненням довкілля НХВ. Системи ж базового 

моніторингу (як правило, наземні), спроможні відстежувати фоновий зміст у 

повітрі дуже обмеженої номенклатури НХВ. Таким чином, задіяні на даний час 

комп’ютерні системи моніторингу забрудненості атмосфери мають низку 

недоліків, які суттєво знижують їхню ефективність. До цих недоліків слід 
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віднести, у першу чергу, спрямованість на підтримку прийняття рішень тільки в 

екстремальних умовах, та, в силу відомчого підпорядкування, обмеженість кола 

потенційних користувачів. 

Протягом всього періоду розвитку комп’ютерних систем екологічного 

моніторингу увага дослідників, насамперед, була зосереджена на створенні 

математичних, методичних та програмних засобів оцінювання ризиків, які 

пов’язані із фактором небезпеки. Так, в Україні створено класифікатор 

потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО), і на цій основі – проведено 

паспортизацію усіх ПНО. На сьогодні розроблені та реалізовані у вигляді 

програмно-інструментальних засобів методики розрахунку практично всіх 

ризиків небезпеки, зокрема тих, які пов’язані із забрудненням атмосфери НХВ. 

З іншого боку, не менш важливим завданням є проведення досліджень з метою 

створення ефективних засобів оцінювання ризиків, які визначають ступінь 

уразливості населення внаслідок забруднення атмосфери НХВ. 

Поєднання в межах сучасних інформаційно-аналітичних систем 

моніторингу довкілля засобів обробки супутникових зображень із 

геоінформаційними технологіями та математичним забезпеченням для 

розрахунків концентрації різних видів НХВ у повітрі, забезпечує якісно новий 

рівень функціонування таких систем. Поряд із тим, ефективність таких систем 

була б набагато вищою, якби вони мали вихід у гіпермедійне середовище, 

оскільки доступ до інформації багатьох користувачів (як відомчих, так і 

окремих персон), дозволив би адекватно оцінювати не тільки колективний, але 

й індивідуальний рівень уразливості, а також значно знизити вартість 

експлуатації систем моніторингу стану атмосфери. 

Питанням інформатизації процесів моніторингу стану довкілля, зокрема 

атмосфери, із використанням засобів супутникового моніторингу та 

геоінформаційних технологій, присвячено роботи вітчизняних і зарубіжних 

вчених Красовського Г.Я. [2, 4], Лифаря В.О.[5], Муріна О.В. [6], 

Де Мерса М. [3]. 

Аналіз публікацій показав, що на сьогодні не усунено протиріччя між 

досить розвиненою методичною базою визначення рівня небезпеки об’єктів-

забруднювачів повітря небезпечними хімічними речовинами, та браком 

методичних засобів аналізу ризиків їх впливу на людей, а також вузькою 

спрямованістю, внаслідок відомчої приналежності, діючих систем екологічного 

моніторингу, та необхідністю якнайширшого розповсюдження інформації про 

ризики, які пов’язані із присутністю в атмосфері небезпечних хімічних речовин. 

Метою дослідження є підвищення ефективності процесів комп’ютерного 

моніторингу забрудненості атмосфери небезпечними хімічними речовинами 

шляхом розробки моделей і методів, а на їх основі - спеціальної веб-

орієнтованої геоінформаційної технології визначення поточного рівня 

уразливості населення. 

Для досягнення зазначеної мети доцільно сформулювати такі завдання: 

1) провести аналіз поточного стану проблеми інформатизації процесів 

моніторингу забрудненості атмосферного повітря небезпечними хімічними 
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речовинами з метою визначення негативного впливу на окремих людей та 

людські популяції; 

2) розробити модель класифікації людських популяцій за рівнем їх 

уразливості щодо небезпечних хімічних речовин, присутніх в атмосферному 

повітрі; 

3) створити метод кількісного оцінювання ступеню уразливості 

людських популяцій із урахуванням їх поточного стану; 

4) створити метод формування на цифровій карті зон забрудненості 

повітря у залежності від погодних умов, та визначення поточного рівню 

уразливості людських популяцій у цих зонах; 

5) розробити веб-орієнтовану геоінформаційну технологію візуалізації, 

на основі створених моделі та методів, ризиків впливу на людські популяції 

забрудненості атмосферного повітря небезпечними хімічними речовинами; 

6) провести перевірку теоретичних положень роботи та визначити 

ефективність процесу оцінювання поточного рівня уразливості людських 

популяцій в умовах забруднення атмосфери небезпечними хімічними 

речовинами. 

7) впровадити результати проведених досліджень у практику 

комп’ютерного моніторингу стану атмосфери. 

Серед вказаних завдань одним із найбільш актуальних виступає четверте 

завдання, якому, саме, і присвячено основний матеріал статті.  

1. Зміст первинних даних математичної моделі розповсюдження 

газоподібних небезпечних хімічних речовин у атмосферному повітрі 

Математичне моделювання процесів переносу газоподібних небезпечних 

хімічних речовин у атмосфері та визначення їх просторового розподілу 

базується на використанні фізико-хімічних характеристик власне небезпечних 

хімічних речовин, параметрів джерел їх викиду, а також напряму і швидкості 

вітру на момент викиду, характеру рельєфу і забудови місцевості.  

Процес поширення викидів в атмосфері відбувається за рахунок 

адвентивного переносу повітряними масами та дифузії, зумовленої як 

фізичними властивостями отруйних викидів так і турбулентністю повітряних 

мас. Спостереження за хмарою викиду показують, що спочатку хмара на виході 

із джерела підхоплюється повітряними масами на певну висоту з поступовим 

його розширенням при віддалені від джерела в наслідок дрібномасштабної 

турбулентності потоків. Потім поступово збільшуючись вона розпадається на 

ізольовані вихрові утворення які переносяться на значні відстані від джерела. 

Газоподібні небезпечні хімічні речовини, які попадають в атмосферу, можуть 

вступати у фотохімічні реакції. 

Математичний апарат моделювання розповсюдження газоподібних 

небезпечних хімічних речовин в атмосфері є на даний час достатньо 

розробленим [1]. На практиці широко використовуються два відомі методи: 

напівемпіричне рівняння дифузії з відповідними коефіцієнтами та «гаусова» 

статистична модель факелу (рис. 1). В основу розробленої технології синтезу 

геомоделей забруднення приземного шару атмосфери викидами небезпечних 
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хімічних речовин покладена математична модель розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосфері [1].  

 

 

 

 

Рис. 1 – Концепція «гаусової» статистичної моделі факелу поширення 

забруднюючих речовин від джерела викиду 

 

В цій моделі зосереджене наземне джерело викиду газоподібних 

небезпечних хімічних речовин, на класі яких зосередимося в даній роботі, 

уявляється як круглий отвір із 20-30 хвилинним осередненням витоку. В цьому 

випадку максимальне значення концентрації отруйного газу см (мг/м
3
) 

досягається на відстані xм (м) від джерела і визначається формулою:  

3
1

2 TVH

AMFmh
cM





,      (1) 

де А – коефіцієнт температурної стратифікації атмосфери;  

М (г/с) – маса небезпечної хімічної речовини, яка витікає в одиницю часу; 

F – безрозмірний коефіцієнт, враховуючий швидкість осідання отруйних газів в 

атмосферному повітрі; 

т та n – коефіцієнти умов витоку небезпечних хімічних речовин; 

H (м) – висота джерела викиду над рівнем землі, для наземних джерел Н = 2м; 

 - безрозмірний коефіцієнт впливу рельєфу місцевості; 

Т (°С) – різниця між температурою викиду небезпечної хімічної речовини Тг і 

температурою атмосферного повітря Тв; 

V1 (м
3
/с) – об’єм небезпечних хімічних речовин, що потрапляють в атмосферне 

повітря за 1 сек. 

Значення коефіцієнта А при метеорологічних умовах, коли концентрація 

небезпечних хімічних речовин у атмосферному повітрі максимальна, 

приймається рівною 160. Значення М (г/с) и V1 (м
3
/с) приймаються при умовах 

досягнення максимального значення см. При цьому розрізняють умови витоку 

небезпечних хімічних речовин – вибух або витік, осереднений до інтервалу 

часу 20-30 хвилин. Значення Т (°С) – різниця середньої максимальної 

температури атмосферного повітря найбільш спекотного місяця року Тв (°С), 

(по Будівельним нормам і правилам (БНіП) 2.01.01-82) і температури викидів в 

атмосферу Тг (°С) ( по діючим нормативам зберігання небезпечних хімічних 

речовин). Значення коефіцієнта F приймається рівним – 1. Значення 
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коефіцієнтів m, n залежать від параметрів джерела і характеру викиду 

небезпечних хімічних речовин і вираховуються по формулах, наведених в [1]. 

Вихідні дані до цих формул – напрям і швидкість вітру визначають за 

даними багаторічних спостережень на метеорологічних станціях відповідної 

місцевості. Наприклад, територія Київської обл. характеризується вітровою 

обстановкою за даними спостережень на дев’яти метеорологічних станціях 

(табл. 1). Відповідні цим даним річні рози вітрів наведені на рис. 2. Більш 

інформативною формою про параметри вітрів у визначеній місцевості є рози за 

румбами – рис. 3, та осереднені за визначені терміни їх швидкості – рис. 4. 

Інформація про параметри середньомісячної швидкості вітру по містах України 

зберігається на сайті meteoprog.ua. Отримати її можна з інформаційних ресурсів 

Google.com.ua, за ключовими словами – «швидкість вітру в ( назва міста)». 

 

Таблиця 1 – Повторюваність (%) напрямків вітру на території Київської області 

Місце 

знаходж

ення 

станції 

Напрямок вітру 

Шти

ль 

Півн

ічни

й 

Північ

но-

східни

й 

Схі

д. 

Півде

нно-

східн

ий 

Півд

енни

й 

Півде

нно- 

західн

ий 

Захі

дни

й 

Північ

но- 

західн

ий 

Баришів

ка 

12,4 8,4 11,2 17,3 13,4 10,3 13,4 13,6 
10,3 

Біла 

Церква 

13,5 7,7 10,2 11,2 16,0 11,2 15,9 14,3 
11,2 

Бориспі

ль 

11,4 10,2 9,1 9,9 11,8 14,2 16,2 17,2 
8,8 

Київ  13,6 9,1 8,8 12,8 13,0 11,5 17,7 13,5 13,0 

Мироні

вка 

13,6 8,2 5,3 7,1 16,3 13,8 20,2 15,5 
6,4 

Тетерів 10,3 7,1 12,8 15,7 9,7 11,7 20,5 12,2 23,5 

Фастів 12,2 8,4 10,1 13,0 12,5 10,3 15,0 18,5 4,4 

Чорноб

иль 

11,3 7,9 13,1 15,3 9,2 13,9 17,0 12,3 
0,7 

Яготин 11,7 10,5 12,7 13,3 13,3 10,3 15,5 12,7 7,9 
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Рис. 2 – Річні рози повторюваності вітрів у містах Київської області 

 
Рис. 3 – Повторюваність направлень 

вітру за румбом у % по м. Біла Церква 

 
Рис. 4 –Середньомісячна швидкість 

вітру по м. Біла Церква, осереднена за 

період 1961-1990 рр. 
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2. Інформаційні ресурси геоінформаційної системи моніторингу 

викидів небезпечних хімічних речовин 

В реальних умовах планування заходів по ліквідації наслідків і 

попередженню викидів небезпечних хімічних речовин результати 

математичного моделювання просторово – часового розподілу їх концентрацій 

потрібно адаптувати в форму, зручну для обґрунтування і прийняття 

управлінських рішень. Це можна зробити методами геомоделювання, які є 

симбіозом картографічного і математичного моделювання, при якому широко 

використовуються бази даних і програмні сервіси геоінформаційних систем 

(ГІС). При цьому надаються широкі можливості моделювання територіальних 

процесів на реальних картографічних і апріорних даних. ГІС – це інструмент 

управління різнорідною інформацією про просторово розподілені об'єкти який 

надає користувачеві, в даному випадку суб’єкту, приймаючому рішення (СПР), 

наступні основні можливості: 

- будувати картографічні зображення просторово розподілених об'єктів із 

заданими типами зв'язків між атрибутивними даними, які характеризують 

техніко-економічні параметри цих об'єктів; 

- забезпечувати широким спектром інструментів аналізу наявної 

інформації, відкривати невідомі раніше характеристики, зв'язки, 

закономірності, тенденції змін об'єктів і процесів;  

- забезпечувати можливостями динамічного аналізу і відображення гео- і 

атрибутивних даних; 

- візуалізувати інформацію, отриману методами дистанційного 

зондування підстильної поверхні.  

На сьогодні відома низка реально функціонуючих ГІС, реалізованих у 

рамках концепції ефективного управління територіальним розвитком (УТР) [2]. 

Інформаційні ресурси ГІС УТР, у загальному випадку, включають наступні, 

основні, складові: 

- програмно-технічний комплекс – ГІС платформа; 

- топографічна основа;  

- бази атрибутивних даних про об’єкти управління засобами ГІС; 

- предметно – орієнтовані тематичні картографічні моделі.  

ГІС УТР включає інструменти обробки геопросторової та атрибутивної 

інформації і забезпечує доступ до неї СПР. Оскільки «Єдина державна система 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру» (ЄДРПОУ) і «Урядова інформаційно-аналітична система з питань 

надзвичайних ситуацій» згідно постанов Кабінету Міністрів України № 1198 

від 3 серпня 1998 року і № 2303 від 16 грудня 1999 року реалізовані на базі 

платформи Arc GIS, саме її необхідно використовувати при розробці ГІС 

УТР [2]. Це забезпечує їх інформаційне узгодження з другими предметно – 

орієнтованими ГІС, у тому рахунку і державного рівня. Ураховуючи 

особливості адміністративного устрою України і сучасної структури органів 

державного управління розробку ГІС УТР базують на концепції регіонального 

(обласного) рівня. 
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Топографічна основа ГІС УТР обласного рівня, як правило, відповідає 

наступним, основним, вимогам:  

- масштабний ряд: 1:50 000 - 1:200 000; 

- система координат – геодезична; 

- система висот – балтійська; 

- режим використання – несекретно. 

Точність – середня похибка в плановому положенні об’єктів та контурів 

місцевості не повинна перевищувати 5 м; середня похибка положення 

горизонталей при висоті перерізу рельєфу 20 м – 5 м, при висоті перерізу 

рельєфу – 30 м. Актуальність базових графічних та семантичних даних – 2010 р. 

Топографічна основа, зазвичай. представлена у двох формах: векторній і 

растровій. Недоліки і переваги кожної з них відомі [3]. В основі обох лежать 

математичні моделі. [4]. Растрова, або точкова, форма задається масивом чисел, 

які описують параметри кожної точки. Векторний спосіб використовує 

математичну формулу, за якою щоразу вираховують усі точки контуру. При 

цьому кожен контур розглядають як незалежний об’єкт, який можна 

переміщувати, масштабувати і взагалі міняти нескінченно. Векторна форма 

економна з погляду необхідних обсягів пам’яті, оскільки зберігає не саме 

зображення, а деякі основні дані, за якими відповідна програма щоразу його 

відновлює. Об’єкти векторної форми легко трансформуються, ними нескладно 

маніпулювати практично без впливу на якість зображення. Недоліки векторної 

форми стосуються обмежень суто живописних засобів, які не дають змоги 

створювати фотореалістичні зображення. Цих недоліків позбавлена растрова 

форма карт. У ній точкове зображення є не сукупністю окремих об’єктів, а 

мозаїкою з дрібних сегментів – пікселів, які визначаються адресою в бітовій 

карті (таблиці, матриці) і характеристикою кольору, яка кодується цілим 

числом з інтервалу (0 – 255). Кожен піксель незалежний від інших. Растрова 

форма дає змогу передавати живописні ефекти: туман, серпанок, добиватись 

тонких ефектів нюансування кольору, тощо. Обсяг пам’яті, необхідної для 

зберігання зображення в растровій формі, залежать від його площі й роздільної 

здатності. Тому розмір файлів двох фотознімків одного розміру буде 

однаковим. Наступний недолік растрової форми виявляється при спробі 

повернути зображення на деякий кут. При цьому чіткі вертикальні лінії 

перетворюються на «сходинки». Це означає, що будь-які трансформації 

зображення відбуваються з похибками. Отже, растрова форма придатна для 

створення зображення карти з тонкими переходами кольорів, а векторна – для 

відображення на карті об’єктів з чіткими межами і ясними деталями. 

Топографічна основа реальних ГІС УТР, у більшості випадків, включає 

наступні тематичні шари: 

- математичні елементи, елементи планової і висотної основи;  

- рельєф суші, виражений горизонталями; 

- гідрографія, гідротехнічні споруди; 

- населені пункти; 

- промислові об’єкти, комунікації; 
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- культові об’єкти; 

- дороги і дорожні споруди; 

- рослинний покрив і грунти; 

- адміністративний устрій. 

Проблему інформаційної підтримки рішень з питань ліквідації наслідків і 

планування заходів по попередженню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

викидами небезпечних хімічних речовин доцільно вирішувати в оболонці 

предметно-орієнтованої підсистеми ГІС УТР. Для зручності, назвемо цю 

підсистему – управління наслідками викидів у атмосферу (УНВА). Зрозуміло, 

що її засобами доцільно вирішувати не тільки проблему моніторингу викидів в 

атмосферу небезпечних хімічних речовин в аварійних ситуаціях, а і 

інвентаризації джерел викидів усіх промислових підприємств визначеної 

території. В реєстрі цих підприємств в окремому розділі містяться дані про ті з 

них, які використовують в виробничій діяльності або зберігають небезпечні 

хімічні речовини. Ці дані включають: код ЄДРПОУ, тип і кількість небезпечних 

хімічних речовин, що зберігаються, чисельність персоналу, наявність і кількість 

комплектів хімічного захисту.  

До складу предметно-орієнтованих тематичних картографічних моделей 

підсистеми УНВА по кожному потенційно-небезпечному підприємству 

включають геомоделі забруднення місцевості небезпечними хімічними 

речовинами при їх ймовірному викиді в умовах відсутності вітру – штилю. 

Приклади таких моделей для потенційно-небезпечних об’єктів м. Біла Церква, 

(станом їх наявності на 2008рік) через 20 хвилин після викиду, при температурі 

навколишнього середовища +20°С, швидкості вітру 0 м/сек. наведені на рис. 5. 

 

Рис. 5 – Геомоделі ймовірного забруднення місцевості 

небезпечними хімічними речовинами при їх викидах в умовах штилю 

 

3. Ситуаційні геомоделі забруднення місцевості викидами 

небезпечних хімічних речовин 
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В умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з транспортними аваріями, 

пожежами, неспровокованими вибухами які супроводжуються викидами 

небезпечних хімічних речовин рішення з питань планування заходів по 

ліквідації їх наслідків необхідно приймати при суттєвих обмеженнях часу на 

аналіз перебігу подій. При планування заходів по попередженню надзвичайних 

ситуацій із указаними наслідками критичні часові обмеження відсутні. 

Тому, в першому випадку, для кожного потенційно – небезпечного 

об’єкта доцільно мати заздалегідь розраховані геомоделі забруднення 

місцевості при найбільш вірогідних параметрах метеорологічних умов.   

Для цього треба скористатися результатами аналізу даних про 

повторюваність (%) напрямків вітрів по румбах – рис. 3 і їх середньомісячних 

швидкостей – рис. 6 для місцевості, де знаходиться відповідний потенційно – 

небезпечний об’єкт. 

Як свідчить аналіз даних із рис. 3 для місцевості, вибраної для рисунку – 

м. Біла Церква, можна виділити чотири характерних швидкостей вітру, а саме: 

3.75; 3.5; 3.0; 2.5 м/сек. Для кожної з них притаманні відповідні характеристики 

факелу викиду, який розглядається у прямокутному тривимірному просторі 

XYZ. у наближенні, що центр координат знаходиться в центрі джерела викиду, 

ось Х співпадає з румбом вітру, ось Z – вертикаль до площини ХОY – рис. 6. 

Концентрації небезпечних хімічних речовин у довільній точці зони факелу 

розраховують згідно формул із [1], ураховуючи особливості рельєфу 

місцевості, які визначають з растрових топографічних карт масштабного ряду 

М 1:100 000 – 1:200 000, а також забудови, які визначають із тематичного шару 

«населені пункти» векторної карти масштабного ряду 1:50 000 – 1:100 000.  

Cmax(мг/м
3
) – концентрація cмx, на відстані х від джерела викиду при 

заданій швидкості вітру по осі факела. 

Зазвичай розрахунок концентрацій небезпечних хімічних речовин у зоні 

факелу викиду виконують з наростаючим шагом позначок по осі Х. Наприклад, 

до 500м. через кожні 100м., а далі через 500м. або більше Розрахунок 

концентрацій ОР в напрямах Y і Z ведуть відносно відстані від осі факелу. Cmax 

(мг/м
3
) концентрація ОР на відстані х від джерела викиду при заданій 

швидкості вітру по осі факела. 

 

Рис. 6 – Проекція факелу викиду на площину ХОY 

Розроблена технологія інформаційної підтримки рішень з питань 

планування заходів по ліквідації і попередженню надзвичайних ситуацій, 



 

24 

 

пов’язаних з викидами в атмосферу газоподібних небезпечних хімічних 

речовин, яка базується на методах геомоделювання, які є симбіозом 

картографічного і математичного моделювання, при якому широко 

використовуються бази атрибутивних даних про джерела і метеорологічні 

умови на момент викиду, а також програмні сервіси ГІС. 
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Геоінформаційні системи - системи, призначені для збору, зберігання, 

аналізу та графічної візуалізації просторових даних і пов'язаної з ними 

інформації про представлені в ГІС об'єктах. ГІС включають в себе можливості 

СУБД, редакторів растрової і векторної графіки і аналітичних засобів і 

застосовуються в картографії, геології, землеустрій, муніципальному 

управлінні, транспорті, економіці. ГІС-технологія забезпечує засоби для 

відображення й розуміння того, що перебуває в одному конкретному або 

багатьох місцеположеннях, надає інструменти моделювання ресурсів, 

виявлення взаємозв'язків, процесів, залежностей, прикладів, погроз і ризиків. Ці 

можливості дозволяють побачити, що й де реально відбувається, виміряти 

розмір і масштаби події або впливу, спільно проаналізувати різноманітні дані, 

розробити плани й, в остаточному підсумку, допомагає вирішити, які кроки й 

дії варто почати. 

Об’єктом дослідження є мережа автозаправних станцій АЗС «Лілія» та 

«Marshal». 

Торгова марка "MARSHAL" сьогодні - одне із стабільних, 

конкурентоспроможних та динамічних підприємств України, до складу якої 

входять ППФ "Лілія", ПП "Маршал", ПП "Маршал-1", ТОВ "Мікс Оіл", ТОВ 

"Гарант Експрес", ТОВ "Віче". ППФ «ЛІЛІЯ» налічує 14 заправних станцій в 

Харківській області, ПП "Маршал" - 21 АЗС в Харкові і Харківській області. 

Метою роботи э аналіз існуючої мережі АЗС та автоматизація пошуку 

територій, придатних для будівництва нових АЗС, враховуючи всі будівельні, 

природні, соціальні фактори. 

Методи дослідження: використання та обробка бази даних факторів, які 

впливають на місце розташування та планування території АЗС. 

Вихідними даними є растрові карти Харківської області, супутникові 

знімки, за допомогою яких буде створено необхідні набори даних для пошуку 

придатних місць для будівництва нових АЗС згідно з діючих норм та 

стандартів. 

Хід роботи: робота виконується за допомогою програми ArcGIS, з 

використанням модуля Spatial Analyst, який надає собою широкий набір 

функцій просторового моделювання та аналізу, а також дозволяє виконувати 

спільний аналіз векторних і растрових даних. За допомогою ArcGIS Spatial 

Analyst можна отримувати інформацію про дані, виявляти просторові 

взаємозв'язки, знаходити відповідні місця розташування, обчислювати вартість 

переміщення з однієї точки місцевості в іншу. 

За допомогою ArcGIS Spatial Analyst можна виконувати, наприклад, такі 

операції: отримання нових даних шляхом розрахунків; визначення просторових 
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взаємозв'язків; пошук відповідних місць розташування; обчислення вартості 

переміщення. Інтерфейс модуля ArcGIS Spatial Analyst додається у вигляді 

самостійної панелі до інтерфейсу ArcMap. Функції Spatial Analyst можуть 

застосовуватися до шарів, Додаються до ArcMap, а також до растрових і 

векторних наборам даних, які вибираються за допомогою браузера файлів, 

доступного в кожному з діалогових вікон модуля. Функції Spatial Analyst 

працюють також за вибіркою, зробленої в шарах за атрибутивними або 

просторовим критеріям.  

ГІС - це сучасна комп'ютерна технологія для картування та аналізу 

об'єктів і подій реального світу. ГІС дозволяє: 

- сформувати єдиний інформаційний простір і єдине координатне 

простір; 

- структурувати і систематизувати різнорідні дані; 

- забезпечити одночасний доступ багатьох користувачів до одних і 

тих же даних; 

- уникнути дублювання даних; 

- забезпечити інформаційну безпеку даних; 

- підвищити оперативність збору, внесення та споживання даних; 

- створити шаблони інформаційних звітів з автоматичним 

заповненням їх оперативними даними; 

- підвищити швидкість, якість і ефективність прийняття рішень. 

- провести паспортизацію обладнання мережі АЗС; 

У даній роботі розглянуті питання, що стосуються застосування ГІС в 

аналізі просторової інформації та ії обробки для подальшого планування 

розвитку мережі АЗС. Також є можливість не тільки находження оптимальних 

місць для будівництва нових заправок, але і виконання архітектурного 

супроводу робіт з розрахунками кошторису, розгляд питань у сфері екології та 

інших. 

Результатом дослідження є метод геопросторового аналізу, методика 

обробки та планування розвитку мережі АЗС, висновки щодо перспектив 

реконструкції та розвитку мережі АЗС. 

Значення роботи й висновки: 

1. Доступність обладнання та простота обробки отриманих 

результатів; 

2. Можливість виконання робіт дистанційно; 

3. Збільшення продуктивності робіт, зниження вимог кваліфікації 

персоналу; 

4. Підвищення наочності та інформаційної ємності в порівнянні з 

креслярським планом і комп'ютеризоване подання компонентів дослідження; 

5. Інтерактивне керування об’єктами мережі. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

СНИМКОВ ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРИ 

МОНИТОРИНГЕ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ 
 

ЕВДОКИМОВ А.А., к.т.н., ТАРНОПИЛЬСКАЯ Н.П. 

Харьковский  национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: evdokimo-andre@yandex.ru 

E-mail: tarnady@mail.ru 
 

Одним из условий инвентаризации лесного фонда Украины при 

лесоустройстве является использование материалов космической съемки. 

Развитие космической отрасли и компьютерной техники позволяет эффективно 

использовать материалы космической съемки для решения лесохозяйственных 

задач благодаря высокой информативности и данных дистанционного 

зондирования Земли, регулярности их получения, широких возможностей при 

обработке этих материалов для больших территорий и т.д. 

Одновременно остаются нерешенными вопросы исследования подходов 

автоматизированной обработки данных дистанционного зондирования Земли, 

для конкретных целей и отраслей. В частности, до сих пор не разработан 

унифицированной методики дешифрирования изображений для нужд лесного 

хозяйства. 

Актуальность темы. Дистанционное зондирование позволяет 

осуществлять мониторинг и контроль за различными природными и 

антропогенными объектами.  

Целью работы является разработка методики использования космических 

снимков высокого и среднего разрешения при мониторинге лесных массивов, 

основанной на использовании структурных признаков изображений объектов.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

- выполнить анализ современных методов выявления изменений по 

аэрокосмическим снимкам при мониторинге и выявить их недостатки;  

- разработать методику оперативного выявления изменений по 

разновременным космическим снимкам высокого и среднего разрешения, 

основанную на использовании структурных признаков изображений объектов, 

позволяющем локализовать структурные изменения на определенном 

масштабе;  

- на основе теоретических и практических исследований сделать выбор 

подходящей функции для анализа реальных снимков;  

- выполнить исследования разработанной методики по реальным 

космическим снимкам.  

Мониторинг леса играет важную роль в управлении лесами. Он позволяет 

решать следующие задачи: охрана лесов от пожаров; контроль 

лесопатологического состояния лесов; наблюдения за территориями, 

загрязненными радионуклидами; оценка состояния лесных экосистем и лесного 

покрова; актуализация данных изученности лесов.  
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Одна из основных проблем лесоустройства - контроль незаконной рубки 

леса. В соответствии с лесным законодательством лесопользователям при 

заготовке древесины необходимо выполнять мероприятия по восстановлению 

ценных пород и защитных функций леса. Вырубка должна выполняться в 

соответствии с Правилами заготовки древесины и Правилами санитарной 

безопасности в лесах. Но они нередко нарушаются. Таким образом, возникает 

острая проблема оперативного выявления незаконных рубок леса.  

В Украине в последнее время наблюдается повышение интереса к 

изучению вопросов, касающихся применения материалов дистанционных 

съемок при лесной инвентаризации, фенологических наблюдениях, охране леса 

от вредителей, болезней, пожаров и определении ущерба причиненного ими. 

Развитие отечественной космической программы дистанционного 

зондирования Земли способствует успешному изучению этих вопросов. Однако 

актуальным остается вопрос исследования методов автоматического и 

комплексной обработки материалов дистанционных съемок, которые 

повышают эффективность их использования. 

Для реализации технологии «От снимка к карте» используется 

программное обеспечение ERDAS IMAGINE ® компании Leica Geosystems. 

Программный пакет ERDAS Imagine сочетает в себе функции растровой и 

векторной ГИС и системы обработки изображений, ориентированной на 

данные космических съемок. Пакет органично сочетает цифровой 

фотограмметрии, дистанционного зондирования, пространственный анализ и 

картографирование в векторном формате. В пакет включено широкий набор 

инструментов, который дает возможность обрабатывать данные из любого 

источника и представлять результаты в любом виде, от профессионально 

оформленных печатных карт до трехмерных моделей местности. 

Ядром ERDAS Imagine один из трех вариантов базовых пакетов: Imagine 

Essentials, Imagine Advantage и Imagine Professional. Каждый последующий 

пакет включает в себя функциональные возможности предыдущего и 

расширяет их. В состав пакета ERDAS Imagine включены средства, 

позволяющие: 

- Улучшить изображение, повысить его читаемость и информационность; 

- Составлять карты землепользования; 

- Выделять объекты с применением контролируемой и неконтролируемой 

классификации (иерархический кластерный анализ); 

- Выявлять изменения, произошедшие с течением времени на любой 

территории; 

- Осуществлять точную привязку космических снимков к реальным 

координат и преобразования их в картографические проекции с 

использованием различных параметров земного эллипсоида; 

- Интерактивно конструировать модели, используя специальный 

объектно-ориентированный графический редактор алгоритмов Model Maker. 
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НАЦІОНАЛЬНА КАДАСТРОВА СИСТЕМА – КРОК ДО ПРОЗОРОСТІ 

ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

 

МАЛАХОВА С.О., к.е.н. 

Львівський національний аграрний університет 

80381, м. Дубляни, вул. В.Великого,1. 

E-mail: Sveta_malaxova@mail.ru 
 

В Україні 1 січня 2013 року відбулася визначальна подія, яка стала 

проривом у реформуванні земельних відносин: набрав чинності Закон України 

«Про державний земельний кадастр», яким, зокрема, передбачено ведення 

земельного кадастру в автоматизованій системі - працює нова Національна 

кадастрова система (НКС), одним з елементів якої є публічна кадастрова карта.  

Національна кадастрова система – це база даних, яка містить найновішу 

картографічну інформацію про всю територію України та сполучену з нею 

інформацію про землі та земельні ділянки. Окрім того, це також 

інфраструктура, яка охоплює всю територію держави, дозволяє постійно 

наповнювати базу новими даними та зберігати їх. 

Нову картографічну інформацію було отримано в результаті 

аерофотозйомки всієї території України, яка проводилася починаючи з 2004 

року коштом інвестиційного проекту Світового банку ―Видача державних актів 

на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи 

кадастру‖. На основі цих даних було розроблено індексно-кадастрові карти на 

всю територію країни, які також увійшли до НКС. 

Оскільки досі кадастрова інформація зберігалася на паперових носіях, 

водночас було виконано безпрецедентну за масштабами роботу з перетворення  

архівних матеріалів в електронний вигляд. До цього процесу окремо було 

залучено понад 1500 осіб. Тож наразі Національна кадастрова система містить: 

18 млн. держактів (в електронний вигляд перетворено 36 млн. сторінок), 

ґрунтову карту України (в електронний вигляд перетворено 144 аркуші, на 

кожному з них – близько 1000 об’єктів), межі 40 тис. адміністративно-

територіальних одиниць, оглядову карту України з відображенням основних 

топографічних об’єктів (дорожньої мережі, залізниці, гідрографії та лісів), 

топографічну карту масштабу 1:10000 (в електронний вигляд перетворено 

близько 110 тис. аркушів), картограми агровиробничих груп ґрунтів 

(перетворено в електронний вигляд понад 20 тис. сторінок). Створення такого 

продукту та організація доступу до нього для громадян – це суттєвий крок у 

напрямку формування прозорих земельних відносин в Україні. 

Кадастрова карта містить інформацію про всі земельні ділянки в межах 

України. Йдеться, зокрема про присадибні ділянки, землі 

сільськогосподарського призначення усіх видів власності (приватної, державної 

та комунальної) – як у містах та селах, так і за їх межами. Поступово на 

кадастрову карту накладатиметься інформація про ліси, рельєфи, наземні та 

підземні комунікації. 
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Доступ до кадастрової карти встановлюється через мережу Інтернет – 

через сайт Держземагентства www.dazru.gov.ua. З 1 січня 2013 року кожен 

бажаючий може побачити на кадастровій карті інформацію про межі 

адміністративно-територіальних одиниць конфігурацію і межі земельних 

ділянок, їх кадастрові номери, площу, код цільового призначення, форму 

власності, нормативну грошову оцінку, визначити тип ґрунтів. Можна буде 

також виміряти відстань або площу. А от інформації про власника ділянки у 

вільному доступі не має. 

Для того щоб знайти певну ділянку на кадастровій карті, є два шляхи 

пошуку. Перший – вводити у пошук її кадастровий номер або шукати ділянку 

за іншими даними - область, район, населений пункт. У цьому випадку пошук 

дуже схожий на принцип роботи з Google Maps. 

Кадастрова карта суміщається з оглядовою та топографічною картами. Це 

дає можливість співставити «орієнтири на місцевості» та визначити, чи 

збігається місце знаходження та розташування ділянки на карті та в натурі. 

Потрібну інформацію можна скопіювати чи роздрукувати. 

Доступ до кадастрової карти може мати кожен бажаючий, в кого є доступ 

до мережі Інтернет. Утім, виникає питання, чи буде актуальна ця можливість, 

наприклад, для людей похилого віку, яких нині серед землевласників майже 

половина, або ж загалом для переважної більшості мешканців сільської 

місцевості, де Інтернет поки що радше розкіш, аніж повсякдення. Однак 

очевидно, що знайти варіанти, як скористатися публічною кадастровою картою, 

можна лише тоді, коли вона є. Допомогти можуть або молодші родичі чи 

сусіди, або й ровесники, що мають доступ до Інтернету. Можна звернутися й до 

сільради, де є комп’ютер з інтернетом. 

Публічна кадастрова карта має функцію зворотного зв’язку - одне з 

важливих її призначень – виявлення та виправлення помилок у кадастрі. 

Якщо при введенні у пошукову систему публічної кадастрової карти 

кадастровий номер земельної ділянки система не знаходить, можна тут же 

оформити офіційний лист-запит щодо виявленої помилки. У системі 

передбачений шаблон, заповнюючи який потрібно вказуєти, яка саме помилка 

виявлена. Для отримувати інформацію щодо запиту, необхідно ввести 

паспортні дані та інші відомості, які ідентифікують особу, для того, щоб 

уникнути фіктивних заяв від користувачів. Система оформлює вашу 

інформацію в офіційну заяву щодо виявленої помилки, надає їй індивідуальний 

вхідний номер. Цей номер дасть можливість заявнику стежити за ходом 

розгляду свого звернення, не відвідуючи відділи Держземагентства. На сайтах 

Держземагентства та Центру державного земельного кадастру є спеціальний 

розділ, паролем для входу в який і є вхідний номер заяви. Увійшовши в 

систему, заявник зможе бачити: на якій стадії розгляду перебуває його 

звернення, хто відповідає за дотримання термінів тощо. 

Проте система виправлення помилок у кадастрі стосуватиметься лише 

помилок семантичних (тобто в літерах – у назвах, іменах, прізвищах), 

технічних (опечатки, неправильно розпізнані при сканування символи тощо), 
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типологічних (неправильно встановлені координати, «накладки») або логічних 

(математичні помилки при підрахунках). Якщо ж, наприклад, виявиться, що 

земельна ділянка має кількох власників, просто через інтернет проблему не 

вирішити. Подібні випадки розглядатимуться через суд. 

Україна вперше вийшла на такий рівень прозорості та доступності 

інформації про земельні ділянки, причому на всій території України. Окрім 

того, публічна кадастрова карта – це шлях до більш простих і зручних стосунків 

громадян із державним апаратом за рахунок автоматизації процесів. Відомості 

про землю стають доступнішими для громадян. Скорочуються терміни 

оформлення документів, спрощується процедура, зростає точність інформації 

про ділянки. А точність інформації, своєю чергою, напряму пов’язана із 

гарантуванням прав власності, а це потенційно – зменшення конфліктів та 

судових справ. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОСТОРОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЗЕМЕЛЬНО-

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

МАМОНОВ К.А., д.е.н., ЄВДОКІМОВ А.А., к.т.н. 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

 

У сучасних умовах формування повной й достовірної інформації щодо 

використання земельних ресурсів набуває важливого значення. Зокрема, к 

Земельному Кодексі України визначено, що земля є основним національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави, на яку 

гарантується право власності, що не може завдавати шкоди правам і свободам 

громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні 

якості землі. 

Відносини щодо формування та використання земельних ресурсів 

базується на відповідних принципах, а саме: 

 поєднання особливостей використання землі як територіального 

базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва; 

 забезпечення рівності права власності на землю громадян, 

юридичних осіб, територіальних громад та держави; 

 невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними 

особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, 

користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом; 

 забезпечення раціонального використання та охорони земель; 

 забезпечення гарантій прав на землю; 

 пріоритету вимог екологічної безпеки. 

Для формування повної й достовірної інформації щодо розподілу та 

використання земельних ресурсів відповідно представлених принципів 

запропоновано створення земельно-інформаційної системи, яка у будь-який час 

зможе надати об'єктивну інформацію про земельні ресурси, зміну їх стану, 

якості і структури, динаміки використання земель і землекористування, 

оптимізації та автоматизації документування. 

Земельна інформаційна система призначена для управління, аналізу і 

представлення інформації, пов'язаній із землею, включаючи нерухомість і права 

на нього. 

Представлена система призначена для вирішення в процесі її експлуатації 

наступних основних задач: 

 формування статистичної звітності про стан і використовування 

земельних ресурсів; 

 виконання робіт по масовому кадастровому обліку земельних 

ділянок і реєстрації прав на них; 

 складання документів, що засвідчують право користування, право 

довічного володіння земельною ділянкою і право власності на земельну 

ділянку; 
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 надання інформації земельно-інформаційної системи по запитах 

органів місцевого управління, фізичних і юридичних осіб та ін. 

Земельно-інформаційна система формується на основі різної фізичної, 

правової, економічної інформації або інформації про навколишнє середовище, 

характеристикам відносно земельних ресурсів. 

Головною характеристикою земельно-інформаційної системи є створення 

динамічного багаторівневого інформаційного простору, в якому інформація про 

природно-географічне середовище, її антропогенну трансформацію і соціально-

економічні умови життя населення  була би представлена в своїй наочній 

відособленості і системному взаємозв'язку в часі і просторі,  уніфікована  й 

з'єднана на основі просторово-координаційної єдності для подолання 

традиційних суперечностей між адміністративним і природним підходами до 

формування інформаційних потоків і ухвалення рішень в цілях оптимізації 

процесу в ланцюзі. 

Таким чином, для забезпечення повноти та достовірності інформації 

щодо формування й реалізації земельних ресурсів запропоновано 

використовувати земельно-інформаційну систему, яка включає наочну і 

просторову деталізацію, повноту атрибутивних баз даних, прозорість всіх 

аспектів початкових даних, включаючи можливість атестації їх надійності, 

сумісність з світовим інформаційним простором. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ  НА ОСНОВЕ ІТ-ТЕХНОЛОГИЙ  И ОПЫТ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

МЕТЕШКИН К.А., д.т.н., 

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17 

СОКОЛОВ А.Ю., д.т. н.,  

Университет Николая Коперника г. Торунь, Польша 
 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных средств и 

их математического и программного обеспечения создает условия для коренной 

модернизации системы высшего образования. Сетевые, или как говорят web-

технологии, все больше внедряются в систему высшего образования, в 

частности в высшие учебные заведения. В настоящее время каждый вуз имеет 

свой сайт, где размещается в основном информация о факультетах, кафедрах и 

других подразделениях, и которая, как правило, имеет рекламную 

направленность. К сожалению, большинство разработчиков таких сайтов 

проектируют их на основе знаний в области современных информационных 

технологий и опыта использования устаревших методов организационного 

управления процессами обучения и образования. Кроме того, при 

проектировании сайтов образовательных систем (вузов) и их подсистем 

(факультетов и кафедр), как правило, ставятся тривиальные цели их 

использования, связанные с привлечением абитуриентов в конкретный вуз на 

обучение по конкретным специальностям. Это свидетельствует о том, что 

заказчики и в отдельных случаях проектировщики сайтов не владеют основами 

кибернетической педагогики, методы которой изложены в работах [1-4 и др.]. 

Здесь разработана технология формализации слабоструктурированных 

процессов управления когнитивной, учебной и образовательной деятельностью, 

которая позволяет используя web-технологий создавать сети web-сайтов. На 

основе технологии формализации разработана комплексная модель, имеющая 

трехуровневую структуру, каждый уровень которой представляет совокупность 

взаимосвязанных подмоделей различного уровня обобщения. На верхнем 

уровне комплексной модели информация представляется в виде обобщенных 

данных о вузе, специальностях обучения, научном потенциале вуза и т.д. 

Средний уровень модели раскрывает структурные особенности 

образовательной деятельности факультетов и соответствующих кафедр. 

Нижний уровень представляет собой структурированный учебный материал и 

может быть представлен моделями профессиональных знаний преподавателей.  

Такая архитектура комплексной модели обусловливает требования к 

информации, размещаемой в сетевой структуре web-сайтов учебного 

назначения. На рис. 1 показано место в сетевой структуре сайтов вуза кафедры 

и персональных сайтов научно-педагогических работников.  

В настоящее время развитие и применение в вузах сетевых технологий 

осуществляется интуитивно, опираясь на огромные возможности 
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математического и программного обеспечения современных информационных 

средств. Не исключением является и Харьковский национальный университет 

городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, который в основу автоматизации 

педагогической деятельности положил известную всем информационную 

систему Moodl. 
 

 

Рис. 1 - Иллюстрация места сайтов кафедр в иерархической структуре 

 системы сайтов вуза учебного назначения 
 

Практика показывает, что она имеет как достоинства, так и недостатки. 

Использование сетевых технологий для организации педагогической 

деятельности на кафедре показывает возможность совместного и эффективного 

использования системы Moodl с web-сайтом кафедры и персональными 

сайтами преподавателей. Разработка сайтов кафедр и факультетов обеспечит 

унификацию и стандартизацию средств организации педагогической 

деятельности в вузах. 

На кафедре ГИС, оценки земли и недвижимости уже полтора года 

проводятся экспериментальные исследования, которые заключаются в 

заполнении страниц сайта, отработки методов его сопровождения и 

модернизации. Подключение к сайту программных средств GoogleAnalytics 

позволило проводить исследования на основе методов математической 

статистики [5], что видно на рис.2, где иллюстрируется график посещений 

сайта за январь месяц 2013 года.  

 

Сайт факультета 

Сайт кафедры Сайт кафедры 

Сайт НПР 

Сайт ВУЗА 

Сайт НПР … 

… 

Сайт НПР Сайт НПР … 
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Рис.2 - График посещения сайта за январь месяц 2013 года 

 

Из графика видно, что в среднем за сутки сайт посещают 20 пользователей, 

сайт посетило за месяц 639 человека, которые просмотрели 2867 страниц. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что посещаемость образовательного 

сайта не уступает отдельным сайтам бизнес структур.  

Опыт использования на кафедре ГИС, оценки земли и недвижимого 

имущества рассматриваемой системы и технологии ее использования показал 

высокую эффективность по отношению к традиционным мероприятиям 

профессионально-ориентационной работы. 
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АНАЛИЗ И НАУЧНОЕ ОБОБЩЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

МОРОЗОВА О. И., к.т.н. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» 

61070 Україна, м. Харків, ул. Чкалова 17 

E-mail: oligmorozova@gmail.com. 

 

На сегодняшний день процесс администрирования образовательных 

систем является одной из основных задач управления образованием и 

обучением в вузах. Данный процесс состоит в управлении всеми звеньями 

системы высшей школы, включая также разработку и внедрение стандартов, 

планирование и определение процедур обучения и т.д.  

В работе Метешкина К.А. «Чем управлять и что автоматизировать в 

системе высшей школы?» у автора возникли вопросы «Кто является объектом 

управления?» и «Что автоматизировать?». Ответы, данные автором на эти 

вопросы, не утратили своей актуальности и на сегодняшний день. Выбор 

объекта управления играет важную роль, как в постановке задачи, так и 

получении конечного результата исследований. Относительно автоматизации, 

то автоматизировать надо те процессы, которые замедляют и затрудняют 

функционирования всей системы высшей школы. 

В условиях нынешней глобальной информатизации общества любой 

процесс не обходится без использования IT-технологий. Их применение 

является также актуальным и в процессе администрирования образовательных 

систем. Среди таких технологий можно выделить: онтологический подход, 

системы искусственного интеллекта и интегрированный интеллект и т.д. Все 

эти технологии необходимо реализовывать совместно с системным подходом, 

так как необходимо четко представлять роль и место их использования в общем 

процессе администрирования образовательных систем. 

Построение интеллектуальной системы администрирования 

образовательных систем предполагает создания базы знаний учебного 

назначения. В роли такой базы предлагается создать web-портал, который бы 

объединил образовательные системы в рамках не отдельной кафедры или вуза, 

а различные уровни иерархии высшей школы в целом. 

Таким образом, применение современных IT-технологий в 

администрировании образовательных систем является наиболее эффективным 

способом управления образованием и обучением в вузах. Задача повышения 

эффективности администрирования образовательных систем все больше 

становится актуальной и вместе с тем усложняется. 

mailto:oligmorozova@gmail.com
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ПРОСТОРОВІ  СИСТЕМИ  ПІДТРИМКИ  РІШЕНЬ ДЛЯ  

ПЛАНУВАННЯ  РОЗВИТКУ  МІСЬКИХ  ТЕРИТОРІЙ 

 
«Могущество ГИС будет прирастать ПСПР!» 

Автор неизвестен 
 

Анотація: В результаті прийняття і здійснення помилкових рішень порушуються принципи 

сталого розвитку, з'являються небезпеки, що загрожують життєздатності міста. У зв'язку з 

цим для формування науково обгрунтованого підходу до прийняття рішення щодо реалізації 

планів розвитку міських територій необхідно знайти технології, що дозволяють формувати 

та аналізувати різні альтернативні варіанти і оцінювати їх ефективність. У статті розглянута 

ОС-модель території з використанням багатошарової нейронної мережі (БНМ) щодо 

прогнозування потенційних або альтернативних сценаріїв залежно від значень початкових 

чинників, які впливають на процес стійкого розвитку території.   
 

Аннотация: В результате принятия и реализации ошибочных решений нарушаются 

принципы устойчивого развития, возникают опасности, которые угрожают 

жизнеспособности города. В связи с этим для формирования научно обоснованного подхода 

для принятия решения, относительно реализации планов развития городских территорий, 

необходимо найти технологии, которые позволяют формировать и анализировать разные 

альтернативные варианты и оценивать их эффективность. В статье рассмотренная модель 

территории с использованием многослойной для прогнозирования потенциальных или 

альтернативних сценариев, в зависимости от факторов, влияющих на процесс устойчивого 

развития территории. 
 

Abstract: As a result of acceptance and realization of erroneous decisions principles of steady 

development are violated, there are dangers that threaten to viability of city. In this connection for 

forming of scientifically reasonable approach for a decision-making, in relation to realization of 

plans of development of municipal territories, it is necessary to find technologies that allow to form 

and analyse different alternative variants and estimate their efficiency. In the article the considered 

model of territory with the use of multi-layered for prognostication of potential or альтернативних 

scenarios, depending on factors influencing on the process of steady development of territory. 
 

Ключові слова: сталий розвиток, геоінформаційні системи, однорідні структури, 

територіальний розвиток, штучні нейронні мережі. 
 

Планування територіального розвитку великого міста це є особливий  вид 

практичної діяльності - планової роботи, що складається в розробці 

стратегічних рішень (у формі прогнозів, проектів, програм та планів), що 

передбачають висування таких цілей і стратегій поведінки, реалізація яких 

забезпечує ефективне функціонування міста в довгостроковій перспективі. 

В результаті прийняття і здійснення помилкових рішень порушуються 

принципи сталого розвитку, з'являються небезпеки, що загрожують 

життєздатності міста. У зв'язку з цим для формування науково обгрунтованого 

підходу до прийняття управлінського рішення щодо реалізації планів розвитку 

http://kadastrua.ru/gis-tekhnologii/194-gis.html
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міських територій необхідно знайти технології, що дозволяють формувати та 

аналізувати різні альтернативні варіанти і оцінювати їх ефективність. 

Місто є динамічно розвивається складною системою, що включає 

природні, архітектурно-планувальні та соціальні підсистеми. Інформація, що 

описує функціонування цих підсистем, як правило, велика за обсягом, 

неоднорідна і найчастіше не має кількісної інтерпретації. 

Побудова моделей таких систем, відображення переходу елементів і 

системи в цілому з одного стану в інші представляє значну трудність. 

Традиційні методи, в силу своєї аксіоматики, не пристосовані до рішенням 

подібного роду завдань. Виключення з розгляду якісної інформації, джерелом 

якої, найчастіше, є багатий досвід і інтуїції кваліфікованих фахівців, значною 

мірою впливає на адекватність моделі, істотно спрощуючи її, що веде до 

зниження достовірності одержуваних результатів [ 2 ]. У зв'язку з цим для 

обробки даних і формування сценаріїв територіального розвитку великих міст 

доцільно використовувати моделі які засновано на інтеграції геоінформаційних 

систем,  однорідних структур та штучних нейронних мереж [ 3, 4 ]. 

У останні десятиліття однорідні структури (ОС; основний синонім - 

клітинні автомати; у англомовній термінології відповідно - Homogeneous 

Structures і Cellular Automata) стали потужним засобом для моделювання 

складних систем. Однорідні структури є формалізацією поняття нескінченних 

регулярних чарунок (мереж) з ідентичними кінцевими автоматами, які 

інформаційно пов'язані один з одним однаковим чином в тому сенсі, що кожна 

чарунка може безпосередньо отримувати інформацію від цілком визначеної для 

неї кінцевої безлічі сусідніх чарунок (автоматів). При цьому, сусідство 

розуміється не в геометричному, а в інформаційному плані. Сусідство 

одиничних автоматів встановлюється постійним для кожної чарунки і 

визначається спеціальним вектором - індексом сусідства. 

 Однією з основних і найбільш важливих особливостей ОС-моделей є той 

факт, що моделі, побудовані на основі однорідних структур, можуть 

моделювати складну просторову динаміку розвитку території. Більш того, 

використання ОС-моделей дозволяють моделювати динамічні процеси у 

просторі та часі які пов’язані з розвитком території. 

У статті розглянута ОС-модель території з використанням багатошарової 

нейронної мережі (БНМ) щодо прогнозування потенційних або альтернативних 

сценаріїв залежно від значень початкових чинників, які впливають на процес 

стійкого розвитку території.  Структура моделей територіального розвитку 

заснованих на використанні ОС-структур та штучних нейронних мереж 

показано на рисунку 1. 

На кожному кроці БНМ визначає вірогідність розвитку для кожного 

одиничного клітинного автомата (ОКА), поточний стан якого визначається 

значеннями множини вхідних атрибутів. Стан кожного ОКА визначається 

множиною атрибутів: 

(S1, S2, S3, S4, S5, S6, …., Sn). 
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Всі початкові данні зазвичай нормалізуються на інтервалі [0, 1] до 

використання їх у БНМ. У ОС-моделі використовується проста тришарова 

нейрона мережа (рис.2). В нейронній мережі сигнал, який отримує нейрон j 

проміжного шару від вхідного шару щодо клітини x обчислюється як: 

                                    (1) 

де  хi,j – одиничний клітинний автомат;   

netj (x,t) – сигнал, якій отримує нейрон  j  ОКА хi,j  на момент часу t ; 

Wi,j – ваговий коефіцієнт зв’язку між нейроном i та j ; 

Si,j – значення фактору впливу на територіальний розвиток (значення 

нейрону i). 

Активація проміжного шару здійснюється з використанням сигмоїдальної 

логістичної передавальної функції. Математично цю функцію можна виразити 

так: 

                                                      (2) 

Те, що похідна цієї функції може бути виражена через її значення 

полегшує використання цієї функції при навчанні мережі за алгоритмом 

зворотного поширення [2].  

Рис. 1 -  Структура моделей територіального розвитку заснованих на 

використанні ОС-структур та штучних нейронних мереж 
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Вірогідність розвитку (P) кожного ОКА хi,j  на момент часу t 

обчислюється як: 

                                        (3) 

Вірогідність розвитку обчислюється відповідно до множини атрибутів, 

значення яких використовуються як вхідні данні на кожній ітерації. 

Вірогідність розвитку дозволяє прийняти рішення щодо зміну стану кожного 

ОКА хi,j  ОС-моделі. В наших умовах розглядається перехід стану кожного ОКА 

з незабудованого в забудований. На рисунку 2 показана спрощена  структурна 

схема багатошарової штучної нейронної мережі. 

 Для прогнозування можливого сценарію розвитку території ОС-модель 

була використана для моделювання зміну стану земельних ділянок від 

незабудованих до забудованих.  При моделюванні  біло задіяно сім параметрів, 

які характеризують кожний ОКА  хi,j   ОС-моделі: 

S1  – відстань до головних магістралей;   

S2  – відстань до найближчих шляхів;   

S3 – відстань до річок;   

S4 – відстань до міських зон;   

S5 – відстань до залізниці;   

S6 – значення фокальної функції для 7×7 чарунок відносно  кожного ОКА 

хi,j;   

S7 – кількість чарунок які відповідають земельним ділянкам 

сільхозпризначення. 

Основною перевагою вибору таких чинників є той факт що такі фактори 

впливають на вірогідність  розвитку території [3]. Значення цих факторів були 

отримані з застосуванням ГІС-аналізу. Параметри відстаней були обчислені з 

застосуванням базової функції ArcGIS 9.3  – Евклідова відстань ( Eucdistance). 

Рис. 2 – Спрощена структурна схема багатошарової штучної 

 нейронної мережі 
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Ці відстані динамічно оновлюються для кожного ОКА хi,j під час 

моделювання.  

Для визначення клітинних автоматів-сусідів обрано 7×7 чарунок відносно  

кожного ОКА хi,j ОС-моделі. Значення кожного ОКА хi,j обчислюється з 

застосуванням базової функції ArcGIS 9.3  – Фокальна функція ( Focal function). 

Ці значення також динамічно оновлюються для кожного ОКА хi,j під час 

моделювання. На рисунку 3 надано приклади параметрів які використовуються 

в ОС-моделі. 

На рисунку 4 представлено результати моделювання. Показано 

можливість зростання забудови території на 2020 рік.  

В якості висновків треба відмітити, що багатошарові нейронні мережі 

можуть ефективно інтегруватися з однорідними структурами для моделювання 

динаміки зміни землекористування що в свою чергу впливає на динаміку 

розвитку території та результати моделювання можуть використовуватися при 

прийнятті рішень з планування територіального розвитку. 

 

 

Рис. 3 -  а) – відстань до шляхів; б) – відстань до головних магістралей; 

в) – відстань від річок; г) – відстань до міських зон 
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Рис. 4 -  а) – зростання міської забудови на 2010 рік; 

б) – прогнозування зростання міської забудови на 2020 рік. 
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При работе с космическими изображениями Земли приходится 

одновременно использовать растровую и векторную графику, например, 

накладывать изображение земной поверхности на географическую карту, 

накладывать координатную сетку на изображение. Поэтому в программном 

обеспечении станций приема и обработки космической информации 

предусматривается преобразование вектор-растр. 

В настоящее время разработаны различные методы сжатия изображений 

и записи изображений в память ЭВМ, существует много форматов записи. 

Методы сжатия данных делятся на две основные группы: сжатие без 

потерь и сжатие с потерями информации. Сжатие цифровой информации без 

потерь широко используется во всех областях, где необходимо архивировать 

текстовые данные и компьютерные программы в виде исполняемых кодов. В 

этом случае любые потери информации при упаковке-распаковке данных 

могут привести к потере или искажению части содержания текста или потере 

работоспособности распакованной программы. Поэтому методы сжатия «с 

потерями» используются в основном для записи и хранения цифровых 

мультимедийных данных: изображений, аудио и видеозаписей. В этом случае с 

определенной потерей точности оцифровки можно смириться, если она будет 

незаметна или слабозаметная для воспринимающего видео или аудиоданные 

человека. Сжатие без потерь основано на том, что всякие цифровые данные, 

рассмотренные как последовательность (поток) бит, информационно 

избыточны. Это позволяет ставить вопрос о сжатии данных в классической 

постановке, подразумевая под «сжатием» передачу того же количества 

информации с помощью последовательностей бит меньшей длины. Для этого 

используются специальные алгоритмы сжатия, уменьшающие избыточность. 

Эффект сжатия оценивают коэффициентом сжатия: 

K = n / q, 

где n – число минимально необходимых символов для передачи 

сообщения; q – число символов в исходном сообщении.  

Среди простых алгоритмов сжатия без потерь наиболее известными 

являются алгоритмы кодирования цепочек (RLE), где все последовательные 

цепочки одинаковых символов заменяются парами значений. Трудно 

представить себе реальный текст, в котором буквы повторялись бы подряд. 

Однако на цифровых изображениях вполне могут встречаться значительные 

области равной яркости. Поэтому данный метод достаточно эффективен при 

передаче растровых изображений, но малополезен при передаче текста. К 
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методам сжатия без потерь относят также методы разностного кодирования, 

основанные на том, что разности амплитуд последовательных отсчетов, как 

правило, представляются меньшим числом разрядов, чем сами амплитуды. 

Статистические методы сжатия можно представить на примере 

известного метода Хаффмана, при котором часто повторяющиеся символы 

следует кодировать более короткими цепочками битов, чем символы, которые 

встречаются реже. Для этого строится двоичное дерево, листья которого 

соответствуют кодируемым символам, а код символа представляется 

последовательностью значений ребер, ведущих от корня к листу. Очевидный 

недостаток данного метода заключается в необходимости заранее знать 

вероятности присутствия различных символов. Обобщением этого метода 

является метод, основанный на словаре сжатия данных. В таких алгоритмах 

происходит выделение и запоминание в специальном словаре уже не отдельных 

символов, а повторяющихся цепочек символов, которые соответственно 

кодируются цепочками меньшей длины.  

В настоящее время наиболее распространенным алгоритмом сжатия без 

потерь является алгоритм LZW. Данный алгоритм отличают высокая скорость 

работы – как при упаковке, так и при распаковке данных, умеренные 

требования к объему памяти и простые аппаратная и программная реализации. 

Он используется во многих форматах хранения цифровых изображений. 

Сжатие с потерями основано на том, что перед кодированием данные 

предварительно подготавливаются таким образом, что сжатие 

отфильтрованных данных описанными выше методами становится 

существенно более эффективным, нежели сжатие самих исходных данных. 

Современным алгоритмом эффективного сжатия с потерями является JPEG. 

Таким образом, чем более мощное сглаживание изображения мы 

применяем на первом этапе, тем более эффективным будет его последующее 

кодирование; чем мощнее алгоритмы сглаживания, тем выше вероятность того, 

что вместе с шумом и незначительными флуктуациями с изображения будут 

также удалены и полезные детали, окажутся искаженными контуры, может 

быть потеряна информация, обеспечивающая точность распознавания и 

измерения объектов. Следовательно, выбирая метод и параметры сжатия, 

нужно искать компромисс между желаемой степенью сжатия данных, которая 

определяется располагаемыми объемами свободной памяти носителя 

информации и необходимым качеством изображения, которое определяется 

техническими требованиями к работе создаваемой системы машинного зрения. 
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Основной целью создания систем поддержки принятия решений (СППР) 

является усиление интеллектуальной мощности лиц, которые осуществляют 

управление. Такие системы предназначены для уменьшения количества и 

разнообразия данных, которые требуется собрать для принятия того или иного 

решения. СППР подобного рода способны анализировать сложившуюся 

ситуацию в результате постоянного слежения за условиями среды, причем для 

массовых технологических процессов.  

Важной особенностью СППР является возможность предварительной 

оценки качества планируемых действий, а также при наличии производственно-

хозяйственных показателей объекта – возможности вычисления вероятности 

предотвращения экономических потерь по экономико-математическим 

моделям.  

Для разработки СППР необходимо: 

- оценить пригодность имеющихся методов для оценки воздействия; 

- использовать современные подходы к обработке и анализу информации; 

- оценить методы принятия решений с точки зрения их оптимальности. 

СППР должна удовлетворять следующим критериям: 

- учитывать воздействия как в точках, так и на любой площади; 

- отражать воздействия различных явлений; 

- допускать возможность анализа влияний условий среды на морские 

объекты в любом географическом районе; 

- отличать воздействия, вызванные деятельностью человека без учета 

условий среды, от воздействий, обусловленных гидрометеорологическими 

явлениями; 

- различать воздействия и изменения, обусловленные природными 

явлениями. 

К процессу принятия решений предъявляются следующие требования: 

оперативность принятия решений; простота, удобство, достоверность; 

наглядность, обозримость и информативность выходных результатов. 

Решение задач принятия решений на основе информации о состоянии 

природной среды требует непрерывного слежения за состоянием среды и 

выявления аномалий – мониторинга, являющегося информационной основой 

управления. Объектовое управление может осуществляться только при наличии 

опережающей информации, позволяющей прогнозировать развитие ситуаций, 

принимать плановые решения и оценивать их по критериям стоимости, 

времени, эффективности и риска. 

Процесс принятия решений может включать в себя: 
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- сбор информации об объекте и среде управления (выявление аномалий);  

- обработку и хранение этой информации с приемлемыми степенями 

агрегации;  

- автоматическую или человеко-машинную оценку состояний объекта и 

среды управления с прогнозированием возможной смены состояний; 

- определение целей и критериев эффективности (безопасность людей, 

имущества); 

- автоматический или человеко-машинный поиск решений по 

управлению, инициируемый оценками состояний объекта и среды управления 

или неблагоприятными прогнозами тенденций развития управляемых 

процессов (определяются все возможные способы и пути достижения цели); 

- автоматическую или человеко-машинную оптимизацию найденных и 

рекомендуемых человеку, коллективу людей решений;  

- человеко-машинное принятие решений с возможностями вызова для 

анализа как данных, лежащих в основе поиска рекомендуемых решений, так и 

используемой логики и математических методов, на которых базировался поиск 

предлагаемых решений; 

- реализацию решений – приведение объекта в целевое состояние; 

- оценку результатов, документирование, возмещение убытков.  

СППР должна позволять работать в условиях уменьшения потоков 

данных за счет использования других источников данных, а также выдавать 

сообщения либо через равные промежутки времени, либо каждый раз, когда 

отклонение от нормы становится больше допустимого, либо когда тенденция 

изменения значений параметра становится существенной. При реагировании 

системы на изменения условий по нескольким параметрам возникает слишком 

большой перечень действий, поэтому необходимо оценивать их приоритет, 

иначе некоторые важные из них окажутся просто не выполненными. В таких 

случаях рационально также выделить влияние на объект наиболее опасных 

параметров (явлений). При ограничении временных и материальных ресурсов, 

которые могут быть выделены на решение задачи предотвращения последствий 

стихийных бедствий, важнейшим вопросом является обоснование 

приоритетности рекомендуемых мер. Приоритет должен быть отдан 

мероприятиям, которые обеспечивают безопасность людей. 

Таким образом, СППР позволяет исследовать варианты решений, 

произвести выбор наилучших и вести постоянное управление объектами на 

основе информации о состоянии природной среды. 
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Многие отрасли техники, имеющие отношение к получению, обработке, 

хранению и передаче информации, в значительной степени ориентируются в 

настоящее время на развитие систем, в которых информация имеет характер 

изображений. Изображение, которое можно рассматривать как двумерный 

сигнал, является значительно более емким носителем информации, чем 

обычный одномерный (временной) сигнал. Вместе с тем, решение научных и 

инженерных задач при работе с визуальными данными требует особых усилий, 

опирающихся на знание специфических методов, поскольку традиционная 

идеология одномерных сигналов и систем мало пригодна в этих случаях. 

В особой мере это проявляется при создании новых типов 

информационных систем, решающих такие проблемы, которые до сих пор в 

науке и технике не решались, и которые решаются сейчас благодаря 

использованию информации визуального характера. 

Пространственные методы обработки оперируют непосредственно со 

значениями пикселей, составляющих изображение. Обобщенно 

пространственную обработку изображения можно описать уравнением: 

R(X, Y) = T [F(X, Y)], 

где F(X, У) – входное изображение; 

R(X, У) – результирующее (выходное) изображение; 

Т – некоторый оператор над функцией F, определяемый в окрестности 

текущей точки (Х, У) входного изображения. 

Под окрестностью точки (Х, У) может пониматься группа пикселей 

входного изображения, образующих квадратную или прямоугольную область 

вокруг точки (Х, У). Оператор Т, выполняя действия над текущей точкой (Х, У) 

изображения и используя значения точек окрестности, на выходе порождает 

текущее значение, описываемое функцией R(X, У). 

В предельном случае окрестность может иметь размер 1x1 пиксель. Тогда 

выходное значение R будет зависеть только от значения F в точке (X, У). 

Фактически, результирующее значение яркости пикселя в текущей точке будет 

получаться в результате отображения исходного значения яркости посредством 

оператора Т в выходное значение яркости. Преобразования такого типа, когда 

результирующее значение пикселя не зависит от окружения исходного пикселя, 

составляют класс радиометрических улучшающих преобразований, которые 

называются также градационными преобразованиями. 
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Радиометрические улучшающие преобразования имеют дело со 

значениями яркости отдельных пикселей изображения. При данном способе 

коррекции не берется в расчет окружение текущего пикселя. При коррекции 

многоканальных изображений может получиться так, что выбранная для 

одного канала модель коррекции будет непригодной для остальных каналов. 

Поэтому, радиометрические улучшающие преобразования для 

многоканальных изображений распадаются на последовательность 

отдельных коррекций для каждого канала (рис. 1). 

 
 

Рис.  1 – Исходные и улучшенные данные 
 

На рис. 1 показано, что в диапазон между j и к на гистограмме исходного 

изображения попадает почти третья часть всех пикселей. При 

радиометрической коррекции данных расширяется диапазон между j и к. 

Поэтому увеличится контрастность для пикселей в диапазоне между 

значениями j и к, т.е. яркость этих пикселей различается более значительно. 

Однако пиксели, находящиеся вне диапазона j и к, сгруппируются еще теснее, 

чем на исходной гистограмме, для того, чтобы компенсировать «растяжку» 

диапазона [j, к]. Контрастность этих пикселей уменьшится. 

Физически, выполнение радиометрических улучшающих преобразований 

означает трансформацию значений пикселей, записанных в исходном файле 

данных, в некие значения яркости при помощи таблиц перекодировки цвета 

(lookup tables – LUT). Исходный диапазон достаточно узок, но выходные 

значения яркости для тех же пикселей растягиваются в более широкий 

диапазон. Такой процесс называется «растяжкой» контраста. Чем «круче» 

уклон входных данных, тем большая растяжка контраста будет получена на 

выходе. Обычно, «растяжка» контраста выполняется на дисплее, то есть 

реальные значения исходного файла данных не затрагиваются. Таблицы 

перекодировки (LUT) создаются для конвертирования диапазона яркости 

исходного файла в диапазон яркости дисплея. Можно отредактировать и 

сохранить новые значения контрастности, полученные в результате «растяжки» 

в виде схемы, как часть растрового img-файла. При следующей загрузке данная 

схема будет загружена и файл отобразится на дисплее с учетом всех изменений.  

Манипулирование различными типами «растяжки» контраста, приводит к 

существенному изменению результирующей гистограммы яркости. 
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Технология системного моделирования – основа целенаправленной 

деятельности, смысл которой в обеспечении возможности эффективного 

выполнения на ЭВМ исследований функционирования сложной системы. 

Опыт эксплуатации различных систем моделирования показывает, что 

функциональные свойства любой системы моделирования определяются 

наличием развитых средств, поддерживающих реализацию таких основных 

функций: 

- подготовка, редактирование и модификация в ходе трассировки 

программы-имитатора и основных модельных характеристик; 

- интерактивное взаимодействие системы с исследователем в процессе 

имитации; 

- управление направленным вычислительным экспериментом на 

имитационной модели. 

Для поддержки подготовки, редактирования и модификации в ходе 

трассировки программы-имитатора и основных модельных характеристик в 

системе моделирования, как правило, представлены: 

- поддержка создания формализованных описаний; 

- создание модели (языки и графический интерфейс); 

- развитые средства визуализации и редактирования программы и 

модельных характеристик; 

- эффективные средства трансляции и компилирования программы-

имитатора; 

- средства трассировки и диагностики; 

- трассировка, верификация по ходу имитации, ручная имитация; 

- развитые средства визуализации модельных характеристик по ходу и по 

окончанию прогона; 

- средства сбора и выдачи результатов моделирования, возможность 

управления ими; 

- передача выходных данных в другие среды (в том числе в базы данных); 

- средства для анализа входных данных; 

- средства для реализации арифметических, математических, логических 

функций, расширяющие алгоритмические возможности языка моделирования. 

Для исследования сложных логических и логико-математических 

моделей с неточным заданием исходных данных (заданным законом 

распределения, оценочными характеристиками) применяется имитационное 

моделирование. Начальные этапы имитационного моделирования трудно 

поддаются автоматизации. Самая большая степень автоматизации традиционно 
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приходится на этап программирования (и этап эксплуатации) имитационной 

модели. Такая технология  охватывает весь цикл системного моделирования, от 

постановки проблемы и формирования концептуальной модели – до анализа 

результатов вычислительного эксперимента и принятия решения. 

Для управления имитационным исследованием в системе моделирования 

должны присутствовать:  

- развитое математическое и программное обеспечение;  

- средства для организации статистических исследований;  

- средства вторичного моделирования: файловые структуры, базы данных 

результатов моделирования;  

- выход в другие программные среды или собственные инструменты для 

реализации и поддержки направленных вычислительных экспериментов. 

Наборы этих инструментов ориентированы на:  

- анализ чувствительности (проведение многократных прогонов с 

различными входными данными, регулировка параметров); 

- статистическую поддержку моделирования (макросы, библиотеки); 

- накопление данных по серии прогонов и организация их в файловые 

структуры или базы данных, организации связи с системой управления базой 

данных; 

- оптимизацию и транспорт данных в другие интеллектуальные среды. 

При имитационном моделировании структура моделируемой системы 

адекватно отображается в модели, а процессы ее функционирования 

проигрываются (имитируются) на построенной модели. Построение 

имитационной модели заключается в описании структуры и процессов 

функционирования системы. Такое моделирование отличается высокой 

степенью общности, создает предпосылки к созданию унифицированной 

модели, легко адаптируемой к широкому классу задач, выступает средством 

для интеграции моделей различных классов. 

Имитационное моделирование позволяет решать задачи исключительной 

сложности, обеспечивает имитацию любых сложных и многообразных 

процессов, с большим количеством элементов, отдельные функциональные 

зависимости в таких моделях могут описываться весьма громоздкими 

математическими соотношениями.  

Технология системного моделирования объединяет современные методы 

и средства, используемые на всех этапах имитационного моделирования, и 

включает современные способы формализации моделируемых процессов, 

средства программирования и трассировки моделей, технологию проведения 

испытаний, поддержку имитационного эксперимента. 
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Задача помеховой фильтрации сводится к тому, чтобы путем некоторой 

обработки наблюдаемого реального изображения как можно лучше «очистить 

его от шума», то есть получить изображение, наиболее близкое по своим 

характеристикам к исходному «незашумленному» изображению. При 

решении задачи восстановления исходных значений яркости незашумленного 

изображения, в котором шумовая компонента каждого пикселя является 

заранее неизвестной случайной величиной, следует использовать одну из 

процедур статистического оценивания. Это может быть Байесовское 

оценивание, оценивание по методу наибольшего правдоподобия или любой 

другой метод математической статистики.  

Однако все эти методы требуют использовать для оценки искомой 

величины не одно единственное измерение, а большую или меньшую 

статистическую выборку, всегда включающую несколько отсчетов, 

характеризующих данную величину. В связи с этим основная идея помеховой 

фильтрации изображений заключается в том, что для оценки исходного 

значения каждого пикселя изображения используется не только значение 

самого данного пикселя, но и значения еще нескольких близких к нему 

пикселей, попадающих в так называемое «окно» или апертуру фильтра. При 

этом «близость» пикселей к оцениваемому понимается в буквальном 

геометрическом смысле. 

Типовая процедура оконной фильтрации предполагает, что окно 

фильтрации последовательно движется по входному изображению, при этом в 

каждом положении окна происходит анализ всех пикселей, принадлежащих в 

данный момент окну, и на основе такого анализа центральному пикселю окна 

на выходном изображении присваивается то или иное финальное значение. 

Сформированное таким образом выходное изображение называется 

результатом фильтрации. 

Процедуры оконной фильтрации могут различаться: размером и формой 

окна (апертуры), типом собираемых в окне локальных статистик, способом 

принятия решения на основе собранных статистик. 

В любом случае речь идет об использовании для оценивания значения 

центрального пикселя апертуры информации о значениях его соседей по 

изображению. Введем предположение о том, что на исходном не зашумленном 

изображении значения яркостей всех этих соседних пикселей были 

одинаковыми или очень близкими, и наблюдаемые различия в их яркостях на 

зашумленном изображении определяются только присутствием шумовой 

компоненты, которую и необходимо исключить. Кроме того, содержательное 
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изображение вовсе не представляет собой одну сплошную «плоскость». В тех 

областях, которые визуально кажутся нам областями одинаковой или 

медленно меняющейся яркости, значения соседних пикселей действительно 

различаются незначительно. Однако на границах таких областей 

наблюдаются порой весьма резкие перепады яркости –  разница значений 

составляет от десятков до сотен градаций интенсивности даже между 

непосредственно соседствующими пикселями.  

Таким образом, мы видим, что на границах однородных областей 

оконные фильтры не могут работать эффективно, напротив, здесь они с 

большой вероятностью будут ошибаться, что визуально приведет к эффекту 

искажения формы контуров. Более того, если на исходном изображении 

присутствуют контрастные объекты, размер которых существенно меньше 

размера окна фильтрации, фильтр может просто «не заметить» такой объект, 

отфильтровать его как шум, что приведет к исчезновению мелкоразмерных 

объектов на результирующем выходном изображении. 

Следовательно, чем меньше окно фильтра, тем меньшее число точек 

контура будет им «задето», и тем больше будет число точек, расположенных 

на «плато» однородных областей, для которых предположение о равной 

яркости всех пикселей в окружающей их области будет справедливо.  

Однако, что чем сильнее присутствующий на изображении шум, тем 

большее количество пикселей приходится опрашивать, чтобы добиться 

необходимой степени уверенности в ответе. То есть апертуры большего 

размера обладают большей способностью к подавлению шумовой 

компоненты, для чего в принципе и создается помеховый фильтр. 

Таким образом, конструируя и исследуя оконные процедуры 

фильтрации изображений, мы всегда должны оценивать наблюдаемое 

качество фильтрации по двум таким основным позициям: 

- способность фильтра удалять (отфильтровывать) с изображения шум; 

- способность фильтра сохранять на изображении мелкоразмерные 

детали и форму контуров. 

Следовательно, идеальным был бы такой помеховый фильтр, который 

мог бы полностью отфильтровывать шум, не искажая при этом формы 

контуров. К сожалению, эти требования противоречивы, поэтому в различных 

методах фильтрации мы имеем дело лишь с различными вариантами 

компромисса между ними.  

Выбор конкретного помехового фильтра для практической реализации 

определяется тем, какое из требований является более важным в данной 

конкретной задаче, а также ограничениями, налагаемыми на систему 

архитектурой и скоростью имеющихся вычислительных средств. 
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Сьогодні ефективне управління оціночними проектами неможливе без 

використання сучасних програмних засобів, оскільки зростають розміри 

проектів, частота їх виконання, обсяги інформації.  

Автоматизовані системи управління оціночними проектами містять такі 

структурні елементи: 

- засоби для календарно-сіткового планування; 

- засоби для вирішення окремих завдань (розробка бюджетів, аналіз 

ризиків, управління контрактами, часом); 

- засоби для спрощення і обмеження доступу до проектних даних; 

- засоби для організації комунікацій; 

- засоби для інтеграції з іншими прикладними програмами. 

Як правило, універсальні системи управління оціночними проектами, що 

представлені на ринку, забезпечують основний набір функціональних 

можливостей, які включають: 

- засоби проектування структури робіт оціночного проекту і планування 

за методом критичного шляху: опис основних параметрів оціночного проекту; 

встановлення логічних зв’язків між роботами; багаторівневе представлення 

оціночного проекту; підтримка календаря оціночного проекту; 

- засоби планування ресурсів і витрат: організаційна структура 

виконавців і структура витрат; фіксація списку наявних ресурсів, 

номенклатури матеріалів і статей витрат; призначення ресурсів і витрат по 

роботах; підтримка календарів ресурсів; календарне планування за обмежених 

ресурсів; 

- засоби контролю за ходом виконання оціночного проекту: фіксація 

планових параметрів оціночного проекту в базі даних; введення фактичних 

показників виконання робіт; введення фактичних обсягів робіт і використання 

ресурсів; порівняння планових і фактичних показників, прогнозування 

виконання робіт; 

-  засоби графічного подання структури оціночного проекту і створення 

різних звітів за проектом: діаграма Гантта (з електронною таблицею, яка 

дозволяє відображати різну додаткову інформацію); сіткова діаграма (PERT-

діаграма); створення звітів, необхідних для планування і контролю оціночного 

проекту (звіти про виконання графіка оціночного проекту, різноманітні звіти 

по ресурсах і витратах); 

- засоби організації групової роботи. 



 

55 

 

Головні розбіжності між основними функціями програм управління 

оціночними проектами виявляються під час реалізації функцій ресурсного 

планування і багатопроектного планування і контролю. 

Професійні системи надають більш гнучкі засоби реалізації функцій 

планування і контролю, але потребують більших витрат часу на підготовку та 

аналіз даних і, відповідно, високої кваліфікації користувачів. Більш прості 

системи адресовані користувачам-непрофесіоналам, для яких управління 

оціночними проектами не є основним видом діяльності. У цьому разі 

найважливішими є простота використання і швидкість отримання результату. 

В автоматизованій системі модель управління оціночним проектом 

будується на основі трьох елементів: структури робіт оціночного проекту; 

структури ресурсів; матриці призначення ресурсів на роботи оціночного 

проекту. 

Останнім часом класичні системи управління оціночними проектами 

доповнюються продуктами, які дозволяють: 

- додати чи поліпшити окремі функції управління оціночними 

проектами, наприклад, аналіз ризиків, облік робочого часу виконавців, 

розрахунок розкладу за обмежених ресурсів; 

- інтегрувати системи управління оціночними проектами в корпоративні 

системи управління. 

Сьогодні на ринку представлена значна кількість універсальних 

програмних пакетів для персональних комп’ютерів, які автоматизують 

функції планування і контролю оціночного проекту, серед яких – Microsoft 

Project, Open Plan Professional, Spider Project, Sure Trek Project Manager, 

Primavera Project Planner, Time Line, CA Super Project, Project Scheduler, Turbo 

Project, Artemis Views. 

Microsoft Project – на сьогодні найбільш поширена у світі система 

управління проектами завдяки поєднанню простоти використання, дружнього 

інтерфейсу і найнеобхідніших інструментів для управління проектами, 

розрахованих передусім на користувачів, які не є професіоналами у сфері 

управління оціночними проектами. Open Plan Professional – це професійна 

система управління проектами, яка характеризується, зокрема, потужними 

засобами ресурсного і бюджетного планування, що дозволяють значно 

полегшити знаходження якнайефективнішого розподілу ресурсів та складання 

їх робочого розкладу. Розробка Spider Project відрізняється потужними 

алгоритмами планування обмежених ресурсів і великою кількістю додаткових 

функцій. Sure Trek Project Manager – це програмний продукт, орієнтований на 

управління невеликими проектами, а також на роботу конкретних виконавців з 

фрагментами проектів.  

Таким чином, сучасні пакети програмного забезпечення дозволяють 

автоматизувати всі необхідні операції для управління оціночними проектами. 
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The modern information technology is used in various fields of science and 

technology, economy, social sphere. The latest achievements on informatics in field 

of telecommunications systems, based on knowledge, of computer methods of 

decision-making set the task of creating a fundamentally new systems allowing to 

integrate the experience of taking decisions and events in emergency situations 

connected with ecological risk. 

A problem area of decision support in supernumerary (extraordinary) situations 

is a good an example of importance and complexity of conformity to the applicable 

the intellectual program-mathematical tools. 

Emergencies caused by the both natural and anthropogenic causes, become 

commonplace in our lives. Actuality of the problem, unfortunately, in recent years is 

not in doubt. 

For managing staffing (standard) situations, there is a possibility to use the 

classic methods of management, while in emergency situations requires the use of 

non-standard solutions unformalized problems, of intellectual methods finding 

solutions (figure 1). 

 
Figure 1 – The process of formation knowledge bases for decision making in 

emergency situations 

 

Necessary to consider that make decisions in this subject domain is required in 

short terms (a few tens of minutes to a few days). Decision-making in conditions of 

limited resources, especially temporary restrictions, when it is difficult and 

sometimes impossible to invite the consultants to gather specialists. 

There is a necessity application of the basic principles to generate a complete 

the technological cycle decision making support for some class of subject areas 
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characterized by large volumes of information and analyzed a limited period of time 

for decision-making. 

The main task of the creation of modern intellectual systems is the 

development and application of methods of integration technologies of collection 

information, analyzing it and methods of using these results when making decisions. 

An important aspect is the use of system approach in problems of decision 

making support in emergency situations with the use of intellectual methods, 

semantic and computer modeling. Using a systematic approach for the development 

of integrated methods, algorithms and information technology allows efficient use of 

large volumes of information and knowledge base with the latest achievements of 

informatics of modern computer systems, apparatus of databases and knowledge, 

computer networks, computer modeling and decision making. 

Analysis of the modern of information technologies shows that it is necessary 

to provide access to the existing information systems to their information resources 

how to use the newly developed, and using available information-technology tools. 

Emerging technologies rely on the use of a certain class basic tools: basic 

technical means, software platforms and basic technologies for creating software and 

technology platforms for distributed systems and the development of thematic 

distributed processing (access) to the data. 

Under the term of modern information technology will be referring the 

possibilities of modern telecommunications and computer software systems, as well 

as so-called "open system." Telecommunicational capabilities of systems based on 

knowledge, are fundamental point, since the accumulation of knowledge about the 

actions in emergency situations at each facility may require considerable time. In this 

case, it is necessary to ensure the integration of knowledge about emergency 

situations on homogeneous spatially distributed objects of the same type. 

Experience in developing of information systems has allowed to generate a 

modern approach to the creation of enterprise information systems based on the 

integration of systems of various software components. 

A component technology allows to make changes in the an existing 

information system, without disturbing its performance. At the same time new Apps 

can be operated with new modules and old - with the same modules that remain in the 

system. 

Thus removes the problem of "inherited" systems - no need to replace them to 

modify or extend the functionality and hence decreases costs for maintenance and 

upgrading of information systems. 

Systematic approach to developing of adequate methods solving tasks, the 

selection of appropriate technical means and organizational solutions allow to hope 

for effective results in this area. 
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«Smart City» («Умный город») – это единая система управления 

городским хозяйством, основанная на энергосберегающих и 

энергоэффективных технологиях, информатизации производственных 

процессов. Иными словами это такой город, инфраструктура которого 

построена на новых технологиях, позволяющих рационально использовать 

источники энергии и минимизировать их вредное воздействие. К ним относятся 

новые решения в электроэнергетике, водоснабжении, создании транспортной 

системы и «умных зданий». 

Главная идея системы «Умный город» - создание информационного 

пространства, содержащего данные о работе контролируемых объектов 

(счетчиков тепловой и электрической энергии, лифтов, электротехнического 

оборудования, технических средств безопасности и т.д.). Управление 

объектами ведется на любом расстоянии в реальном режиме времени, вне 

зависимости от места расположения объектов и центрального управляющего 

пункта в городе. 

К предпосылкам возникновения идеи «умного города» и ее развития 

относят: 

 рост загруженности инфраструктур. Неустойчивость инфраструктур 

при режимах близких к предельным значениям; 

 появление технических возможностей дешевой передачи в реальном 

времени большого объема информации и ее обработки; 

 появление технической возможности создания дешевых и массовых 

интеллектуальных управляющих узлов (светофоров, задвижек и т.п.), 

программируемых и управляемых дистанционно; 

 появление возможности создания надежных и экономически 

конкурентоспособных малых или автономных систем ресурсообеспечения 

(электро- и теплогенерация, водоочистка и т.п.); 

 накопление опыта проектирования многопараметрических 

управляющих/управляемых систем в отдельных отраслях и системах: авиация, 

портовое дело, энергетика и т.д. 

Первым «умным городом» в мире стал американский Боулдер в штате 

Колорадо с населением 100 тыс. человек. Около 50 тыс. домов в Боулдере 

«начинены» самыми последними экологичными и энергосберегающими 

устройствами: панелями солнечных батарей, электрическими автомобилями и 

специализированными системами обогрева, охлаждения и освещения, которые 

объединяются единой системой мониторинга, сообщающей домовладельцу 

данные об углеродном следе дома (то есть количестве CO2, поступающего в 

атмосферу). Некоторые дома в городе могут самостоятельно управлять 

энергосберегающими технологиями.  

mailto:veroni4ka-mars@rambler.ru
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Специалисты размещают на крыше панели солнечных батарей, ставят 

новые интеллектуальные счетчики. Новая система позволяет легко 

контролировать потребление энергии. Люди просто через компьютер говорят 

дому и автомобилю, что делать. Панели солнечных батарей общаются с домом, 

а дом общается с автомобилем. Высокотехнологичные устройства помогают 

экономить большое количество энергии.  

На сегодняшний день многие крупнейшие города мира начали 

осуществление проектов создания «умного города», в том числе Сеул, Нью-

Йорк, Токио, Шанхай, Сингапур, Амстердам, и др.  

Существующие проекты «умного города» различаются. В Амстердаме 

основное внимание уделяется усилению экологической устойчивости на основе 

более рациональной организации работ, применения новейших технологий для 

сокращения вредных выбросов в атмосферу, более эффективного 

использования энергии. В других городах принимаются меры для 

преобразования широкого диапазона городских функций в «умные», пример 

«Город электронной интеграции» в Республике Корее (реализация началась в 

2004 году) и проект Deutsche Telekom «T-город» в Германии (реализация 

началась в 2006 году). 

В будущем интеллектуальные сети станут стандартом для всех новых 

домов.  

Современный этап характеризуется выходом «интеллектуальных 

технологий» в массы. Эта революция сравнима по масштабам с созданием 

систем массовой сотовой связи или всеобщей компьютеризацией. Новые 

технологии будут отличаться от существующих образцов, как современные 

телефоны сегодня отличаются от систем мобильной связи 80-х годов. 

Внедрение «умных технологий» дает возможность улучшить 

экологическую обстановку за счет уменьшения количества вредных выбросов в 

окружающую среду, в том числе за счет использования нетрадиционных 

источников энергии, введения экотранспорта. Такие технологии могут 

обеспечить город качественной питьевой водой благодаря инновационным 

системам очистки, сделать жизнь горожан более безопасной. 
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«Умный» город можно определить как «город знаний», «цифровой 

город», «кибергород» или «экогород» — в зависимости от целей городского 

планирования. «Умные» города в экономическом и социальном аспектах 

устремлены в будущее. Они ведут постоянный мониторинг важнейших 

объектов инфраструктуры — автомобильных дорог, мостов, туннелей, 

железных дорог, метро, аэропортов, морских портов, систем связи, 

водоснабжения, энергоснабжения, даже важнейших зданий — в целях 

оптимального распределения ресурсов и обеспечения безопасности. Они 

постоянно наращивают число предоставляемых населению услуг, обеспечивая 

устойчивую среду, которая способствует благополучию и сохранению здоровья 

горожан. Основу этих услуг составляет инфраструктура информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

В структурном аспекте «умный» город  – это система взаимодействующих 

систем. Такое взаимодействие огромного числа систем требует открытости и 

стандартизации, которые являются основными принципами создания «умных» 

городов. Проект "умного" города, в котором отсутствует открытость и 

стандартизация, очень скоро станет громоздким и дорогостоящим. К 

составляющим «умный» город технологиям относятся высокоскоростные 

оптические, сенсорные, проводные и беспроводные сети, необходимые для 

реализации таких преимуществ, как обеспечиваемые благодаря 

интеллектуальным транспортным системам, «умным» электросетям и 

организации домашних сетей. 

Главное отличие «умного» города от города традиционного заключается 

в характере взаимоотношений с горожанами. В обычном городе услуги на 

основе ИКТ не могут так же гибко реагировать на изменения экономических, 

культурных и социальных условий, как услуги в «умном» городе.  

Строительство новых «умных» городов с нуля – наиболее выигрышный  

путь демонстрации всех преимуществ технологических решений. Но сложность 

заключается в том, что большинство жителей уже проживают в городах, где 

просто необходима модернизация инфраструктуры. Однако внедрение «умных» 

решений является чрезвычайно сложной задачей для городских властей. 

Существует огромное количество институциональных и организационных 

барьеров на пути использования в городах новых технологий.  

В разных городах ставятся разные приоритетные цели и задачи, но все 

«умные» города имеют три важнейшие черты: 

1. Наличие инфраструктуры ИКТ.  

2. В городе должна быть создана четко выстроенная и интегрированная 

система управления.  

3. В «умном» городе должны быть «умные» пользователи.  
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Для того чтобы формирование «умных» городов стало следующим 

этапом процесса урбанизации, потребуются новые стандарты, инфраструктура 

и решения ИКТ, только тогда эта концепция получит реальное 

воплощение. Таким образом, «умный» город прежде всего ориентирован на 

человека, базируется на инфраструктуре ИКТ и непрерывном городском 

развитии при постоянном учете требований экологической и экономической 

устойчивости. 
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Проблема управления земельными ресурсами городских территорий 

всегда была актуальной. Увеличение субъектов ведения хозяйства на земле 

вследствие роста численности населения городов инициировало расширение 

круга участников земельных отношений. Современные работы по 

территориальному планированию, землеустройству, кадастру, оценке 

состояния окружающей природной среды непременно предусматривают 

использование геоинформационных систем (ГИС), которые позволяют сделать 

кардинальные сдвиги в отрасли информационного обеспечения принятия 

управленческих решений. 

В настоящее время Сингапур — крупнейшая торговая держава региона. В 

Сингапуре мало свободного пространства, водные ресурсы ограничены, 

природных богатств практически нет. Каждые 10 лет государство анализирует 

и корректирует свои долгосрочные стратегии землепользования, чтобы 

предусмотреть необходимое пространство для прогнозируемого роста 

населения и экономики, не нанося при этом ущерба окружающей среде. 

Современные геоинформационные системы и основанные на них 

технологические решения позволяют облегчить ряд задач, связанных с 

управлением городской территорией Сингапура. Решение комплексных 

проблем, связанных с различными сферами управления территорией требует 

создания ГИС общего назначения с возможностью быстрой настройки на 

решение, как частных, так и общих задач. Создание проблемно-

ориентированных ГИС осуществляется на основе базовой путем построения 

классификатора и моделей объектов заданной предметной области, а так же 

включения специализированных программных средств для решения 

прикладных задач. С помощью ГИС-технологий возможно создать проект по 

перепланировке территорий путем создания модели Сингапура и дальнейшей 

работы с ней. При разработке проектной документации можно использовать 

специальные ГИС-пакеты, которые позволяют на выходе получить графические 

материалы необходимого качества. 

Использование модели интеграции устойчивых систем позволило 

Управлению городской перепланировки Сингапура осуществить теоретический 

анализ 10-летнего жизненного цикла проекта, сравнивая чистую текущую 

стоимость каждого варианта.  

Как ожидается, более рациональное энерго- и водопотребление позволит 

компенсировать инвестиции в другие сектора, такие как парки, открытое 

пространство, общественный транспорт, бытовое водоснабжение и даже 

социальные программы. 
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В настоящее время ГИС является фундаментом муниципальной 

информационной системы, поскольку она является источником всех 

пространственных данных по объектам городской территории и может служить 

мощнейшим средством по обработке этих данных, решать сложнейшие 

аналитические задачи в области моделирования процессов в городской среде, и 

выступает в роли неотъемлемого инструмента при принятии территориальных 

управленческих решений. 
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Городу для поддержки непрерывного устойчивого развития необходимо 

новое качество решений на основе широкого применения информационных 

технологий, которые обеспечивают экономичное и экологичное использование 

городских систем жизнедеятельности. Концепция умного города («smart city») 

предполагает модернизацию инфраструктуры города с принципиально новыми 

возможностями централизованного управления, новым уровнем 

предоставляемых сервисов и безопасности. Эта стратегическая разработка 

объединяет разнообразные факторы городского развития в единую систему. 

Электронное правительство помогает городу стать максимально 

эффективным и удобным для граждан при небольших затратах. Единого 

подхода в построении электронного правительства не существует, но изучение 

опыта лидеров решений e-Gov позволяет выбирать для города лучшие идеи, а 

через публичные дискуссии адаптировать их для национального применения. 

Умный город – это умное управление, умное проживание, умные люди, 

умная среда, умная экономика, умная мобильность. Перечень областей, 

которые требуют внедрения smart-технологий, охватывает практически все без 

исключения сферы городского хозяйства и городской инфраструктуры: 

аналитика, банкинг, здания, коммерция, электронное правительство, 

коммуникации, образование, энергетика, чрезвычайные ситуации, 

общественное питание, здравоохранение, производство и сфера услуг, 

транспорт, розничная торговля, общественная безопасность, экология и 

мониторинг окружающей среды, водо- и газоснабжение, и многое другое. 

ГИС является одной из технологий практического применения концепции 

Smart-City и единой технологической подложкой применения smart-решений. 

Это технологическая платформа корпоративного класса, позволяющая понять 

пространственные взаимосвязи и решать сложные вопросы административно-

хозяйственного управления. 

Эффективно применение «smart»-технологий при создании электронного 

правительства города. Ниже приведѐн неполный перечень ГИС-услуг, 

предоставляемых системой "е-город": 

 Отображение цифровой модели местности (ЦММ) в виде (по выбору 

пользователя): 

 Стандартные средства управления отображением (зуммирование, 

перемещение и т.д.); 

 Совместное отображение объектов оказания госуслуг (в соответствии 

с утверждѐнным классификатором, в виде условных знаков) с ЦММ; 

 Построение буферной зоны заданного радиуса вокруг указанного на 

цифровой карте объекта (объектов) или точки (точек); 
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 Измерения расстояний, площадей; 

 Статистический анализ данных по объектам, хронологический анализ 

(отображение динамики изменений во времени); 

 Получение адресной информации по объектам оказания госуслуг; 

 Возможность выбора объекта и получение информации и документов 

по нему (согласно утверждѐнного перечня запросов), в т.ч. из внешних 

информационных систем (баз данных); 

 Поиск объектов оказания госуслуг по различным критериям; 

 Прокладка вариантов маршрутов к найденным или выбранным 

объектам, выбор оптимального по различным критериям; 

 Отображение утверждѐнного перечня статистических и др. данных в 

целях информирования населения; 

 подготовка отчѐтных материалов, выдача на печать результатов 

поиска объектов с оптимальными маршрутами доступа к ним и иной 

информацией, возможность сохранения изображения пользователем в 

различных растровых форматах. 

Электронное правительство создается с целью повышения 

эффективности государственного управления и снижения издержек социальных 

коммуникаций для каждого члена общества. Создание электронного 

правительства предполагает построение общегосударственной распределенной 

системы общественного управления, реализующей решение полного спектра 

задач, связанных с управлением документами и процессами их обработки. 
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Не смотря на то, что ГИС являются оптимальной платформой для 

комплексных решений в сфере транспорта, примеров подобного рода в Украине 

пока не видно.  

Целью исследования является поиск направлений в сфере транспортных 

систем, задачи которых можно оптимизировать посредством ГИС-технологий. 

Рассмотрим некоторые из этих направлений, учитывая накопленный 

опыт. Современные ГИС позволяют создавать цифровые модели предприятий, 

по своим возможностям намного превосходящие традиционные бумажные 

планы. Например, управление имуществом терминальных комплексов. Это 

направление использования ГИС не очень сильно отличается от управления 

имуществом других компаний и предприятий. ГИС здесь можно рассматривать 

как логическое продолжение традиционных баз данных и учетных систем, 

добавляя к ним способность всесторонне моделировать территориально 

распределенную инфраструктуру предприятия: размещение объектов, 

коммуникации, земельные участки. Для транспортных предприятий особенно 

ценно сочетание графики и табличной информации, потому что появляется 

возможность наглядно представить взаимное расположение различных 

объектов. Если специалисты хорошо информированы, они смогут управлять 

более эффективно. 

Такую модель целесообразно создавать с помощью современных средств 

геодезических измерений и, прежде всего, спутникового позиционирования.  

Управление площадями, сдаваемыми в аренду туроператорам, предприятиям 

торговли и обслуживания пассажиров – актуальная задача для аэропортов.  

ГИС позволяет наглядно отображать эту информацию на электронных 

поэтажных планах, связанных с базами данных объектов аренды и арендаторов. 

Грамотное картографическое представление позволяет находить 

недоиспользованные ресурсы, ошибки в размещении, которые создают угрозу 

безопасности пассажиров или какие-либо неудобства. Следовательно, 

геоинформационные системы ведут к повышению качества обслуживания и 

конкурентоспособности.  

Геоинформационные системы можно применяться для составления 

моделей не только терминальных комплексов, но и территорий, которые 

прилегают к железным и автомобильным дорогам. 

Кроме планирования движения транспортных средств, очень важна 

задача оперативного мониторинга транспортных средств и грузов. Сейчас для 

ее решения предлагается несколько технологий и готовые комплекты для 

установки на подвижные объекты и в центры мониторинга. Любая такая 

система состоит из бортовых устройств, сервера сообщений и программного 

обеспечения оператора. 
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Простейшие бортовые устройства определяют свое положение в 

пространстве и передают цифровые сообщения с координатами по 

общедоступным каналам связи. 

Построение и оптимизация маршрутов на существующей дорожной сети 

в больших городах – одна из важных задач. В Харькове, например, больше 

двухсот маршрутов общественного транспорта. Проанализировать такую 

ситуацию сложно. К тому же, оптимизировать нужно не один вид транспорта, а 

все их в комплексе – метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородные 

электрички. 

Эта задача требует координации большого количества управляющих 

организаций. Она сложна и технически, так как требует сбора, систематизации 

и анализа большого объема исходных данных. ГИС могут предложить целый 

ряд инструментов для решения этой задачи. ГИС-технологии важны для 

предоставления информационных услуг населению. 

Информация о дорогах, маршрутах, расписаниях нужна всем. Средства 

для ее картографического представления в Интернете существуют уже 10 лет.  

И при этом сложилась парадоксальная ситуация практического отсутствия 

информационных услуг для массового потребителя. Причины известны — 

конституированный монополизм государства на пространственную 

информацию при его фактической незаинтересованности в предоставлении 

сервисов на ее основе.  

На сегодняшний день ГИС проекты в сфере транспортных услуг далеки 

от того, что нужно потребителям. А нужны актуальные карты дорог для 

планирования поездок, планы улично-дорожной сети, маршрутов 

общественного транспорта, схемы организации движения, информация о 

ремонтах и закрытых участках дорог, о пробках. 

Интернет –  идеальная среда для предоставления информационных услуг 

на основе этих данных пространственной информации: от простого 

отображения карт до поиска оптимального маршрута с учетом различных 

факторов. Серверная технология позволяет легко создавать такие 

информационные системы и транспортные порталы в Интернете. 

Таким образом, в результате исследования выявлено, что внедрение ГИС-

технологий происходит не по всему «фронту» транспортных и смежных с ними 

задач, что обеспечило бы наиболее эффективные решения и наибольшую 

отдачу от их внедрения, а по отдельным целевым направлениям. Сделан акцент 

на ряде направлений, в сфере транспортных систем, задачи которых можно 

оптимизировать посредством ГИС-технологий. Как образец эффективного 

внедрения ГИС в транспортные системы, можно использовать популярные 

зарубежные проекты. 
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SEMI AUTOMATIC AND AUTOMATIC DIGITIZING OF SPATIAL 

FEATURE 
 

RAMI ANVAR 
Master’s degree in Geoinformation systems and technologies 

Senior GIS Engineer in Intetics Geo.  

Ukraine, Kharkov, Novgorodskaya street 3B. 
 

In Geoinformation systems and digital technologies, one of the most basic and 

important tasks that can be solved, are digitization and conventional mapping, or 

conversion the available analog geospatial data to digital form. 

Generally digitizing must be completed before other processes can commence. 

Digitization of conventional maps according to Aerial/ Satellite images is an 

expensive intensive manual – task.  

That's the reason why the GIS software developers’ are interested in automatic 

digitization techniques of mapping in order to decrease expenses such as cost and 

time.  

The interactive digitizing experience, referred to a raster tracing, requires that 

you trace the raster cells in the map to create vector features. The automated 

digitizing experience, referred to as automatic digitizing, requires that you generate 

features for the entire raster based on settings that you specified. 

Developed automated and semi-automated methods of digitizing the raster 

maps are aim to decrease time of human work by making it carried out to digitize 

maps easily and less time consuming. 

Methods for automatic digitizing of scanned maps deal with polygons, lines 

and points. It gives huge perspectives in future.   

The focus of this research is on the extraction of spatial features from the 

Aerial/Satellite images using a different GIS and RS systems and methods in order to 

compare the effectiveness and usability of obtained data. . 

The software systems take place for the comparison: 

ENVI EX, Feature Analyst, SEXTANTE. The mentioned software systems are 

based on the strategy of so-called knowledge based pattern recognition and Object-

based image analysis. 

Methods and algorithms that have been used in this research: Scale level 

imaging, Image segmentation and Rule based classification, image spectral analysis, 

merging segment using similarity analysis, Fuzzy logic math and geometrical 

normalization. 

As a result of the research an optimized algorithm was developed that gives 

capability to accelerate the digitizing process independently of the raster’s 

topological structure.  

Carry out reliability evaluation of mentioned software systems for semi-

automated and automated digitizing and methods along with identification of 

problems which do not allow to get a perfect result. 
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2. ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

МІСТ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ 

РЕФЕРЕНТНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ УСК-2000 В МІСЬКОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 
 

АНОПРІЄНКО Т.В., БІЛОГУРОВ В. П., к.т.н., ПАТІЙ М.В. 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 
 

Питання геодезичного забезпечення сталого розвитку міського 

господарства є важливим аспектом формування Державної геодезичної системи 

координат. На сьогоднішній день прийнято рішення про створення та 

запровадження на всій території України Державної геодезичної референтної 

системи координат УСК-2000 для забезпечення ведення Державного 

земельного кадастру. 

Головними задачами запровадження та використання УСК2000 є: 

-забезпечення ведення Державного земельного кадастру на основі 

достовірної, цілісної високоточної координатної основи; 

-забезпечення ефективного застосування сучасних геодезичних методів 

визначення координат точок місцевості, включаючи спостереження Глобальних 

навігаційних супутникових систем. 

Відповідно до Постанови КМУ від 8 червня 1998 р. № 844 «Про 

затвердження основних положень створення Державної геодезичної мережі 

(ДГМ) України» в Україні діють планові, висотні та гравіметричні мережі. 

Систему УСК2000 введено Постановою КМУ від 22 вересня 2004 р. № 1259 

«Деякі питання застосування геодезичної системи координат», згідно якої  

виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт починаючи з 1 січня 

2007 р. здійснюватиметься із застосуванням Державної геодезичної 

референцної системи координат УСК-2000. 

УСК2000 це система координат утворена від світової системи координат і 

зафіксована у системі ITRF/ITRS 2000 на 2005 рік. Масштаб і орієнтація 

УСК2000 чітко відповідає системі ITRF/ITRS 2000. Центр системи УСК2000 

зміщений відносно ITRF/ITRS 2000 для зменшення спотворень поверхні на 

території України. Система УСК2000 використовує еліпсоїд Красовського, щоб 

не змінився масштабний ряд військових топографічних карт. УСК2000 

закріплена пунктами ДГМ. 

Всі пункти першого класу (815 пунктів) були переспостережені, і 

переурівняні в 2004-2005 році, підчас двох окремих 10-12 годинних 

спостережень, різних бригад. В Україні діє 12 перманентних GPS станцій, 11 з 

них включені до EPN і 7 станцій є в IGS.  

На сьогодні створені перспективи використання УСК2000: 

• побудова VRS I RTK режимів в Україні; 

• прив’язка місцевих систем координат; 
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• моніторинг ДГМ; 

• ведення банку геодезичних даних. 

На геопорталі dgm.gki.com.ua (рис.1) можна побачити, які є пункти від 

яких можна відв’язатись, щоб прив’язати ділянку. Там показані координати з 

точністю ≈ 20 м для того щоб фахівець мав змогу прийти на ділянку з 

навігатором і перевірити фізичну наявність пункту та відповідність його стану 

геодезичним вимогам. 

 

 

Рис. 1 - Геопортал dgm.gki.com.ua 

Слід відзначити, що за період з 2007 року до сьогодні, було розірвано, 

точні геодезичні вимірювання від кадастрових знімань, оскільки геодезія 

почала роботу в УСК2000, а земельний кадастр залишився СК63. За цей час 

розриву зібрано величезну кількість інформації, яка при використанні в точних 

системах має великі спотворення у довжинах і площах. На сьогодні є 

1146 умовних систем координат, які використовуються в землевпорядкуванні.  

УСК2000 розроблена за принципами: 

http://dgm.gki.com.ua/
http://dgm.gki.com.ua/
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- використання міжнародного досвіду впровадження геодезичних 

референцних систем координат;  

- застосування строгих математичних методів забезпечення координатних 

операцій перетворення та трансформування координат від молоточних систем 

координат до високоточних;  

- відповідність міжнародним стандартам серії ISO 19100 «Географічна 

інформація / Геоматика», включаючи ISO 19111 «Географічна інформація. 

Просторова координатна прив’язка», ISO 19112 «Географічна інформація. 

Метадані», ISO 19127 «Геодезичні коди і параметри - Геодезичні коди та 

параметри»;  

- врахування існуючого адміністративно – територіального устрою 

України, що вимагає встановлення відповідних місцевих систем координат;  

- врахування існуючої нормативно-технічної, програмно-методичної та 

кадрової інфраструктури ведення Державного земельного кадастру. 

Під час переходу між системами координат проводиться дві операції:  

1. Перетворення conversion (робиться по емпірично-строгому зв'язку 

(ключу)). 

2. Трансформування transformation (виконується через трансформаційне 

поле, за допомогою інтерполяцяційної сплайн функції, або використовуючи 

афінне трансформування координат методом скінченних елементів, який 

присутній тільки в потужних ГІС продуктах. 

Враховуючи особливості України було створено 28 місцевих систем 

координат (МСК). Всі параметри, паспорти МСК, калькулятор перерахунку 

розміщений на геопорталі dgm.gki.com.ua проте він не діє повноцінно без 

дозволу Держземагентства. 

Процес зв’язку систем координат Наступний: 

1. МСК(x,y) перетворенням через ключ переводять в СК42(x,y).  

2. СК42(x,y) через трансформаційне поле перетворюють в УСК 2000(x,y). 

3. УСК 2000 (x,y) перетворення переводять в УСК2000 (B, L, H). 

4. УСК 2000 (B, L, H) перетворють в місцеву УСК2000(x,y). 

Слід відмітити, що інформація про УСК2000 є з обмеженим доступом, а 

процес трансформування використовується тільки, при переході від СК42 до 

УСК2000, всі інші дії з координатами виконуються перетворенням. 

Пунктом.15 Порядку використання УСК- 2000 для забезпечення ведення 

Державного земельного кадастру в населених пунктах, де місцеві системи 

координат не прив’язані до системи УСК–2000, для створення знімальної 

геодезичної основи використовуються виключно пункти Державної геодезичної 

мережі або пункти геодезичних мереж згущення, які визначені в системі УСК-

2000. 

http://dgm.gki.com.ua/
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Абуджа, Нигерия  

САННИ АБДУЛ, 
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61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: ksanni19@gmail.com 
 

Федеративная Республика Нигерия является федеральной 

конституциональной республикой в составе 36 штатов и Федеральной 

столичной территории Абуджа. Страна расположена в Западной Африке возле 

Гвинейского залива. Площадь Нигерии – 923 768 км
2 
(356 669 кв. миль). 

Как и в большинстве африканских стран, для Нигерии принят референц–

эллипсоид Clark 1880. Геодезическая референц–система основывается на 

датуме Minna, который представляет местный датум. Начало системы 

координат находится в пункте L40 – северный терминал базы Minna основной 

триангуляционной сети Нигерии. Датум Minna имеет ряд унаследованных 

недостатков, которые являются причиной существенных искажений в основной 

триангуляционной сети Нигерии. 

Нигерия охвачена сетями триангуляции и сетями опорных 

полигонометрическх точек первого порядка. Данные сети были рассчитаны на 

основе исходных геодезических данных Нигерии, которые были получены 

астрогеодезическим методом с исходной точкой в пункте L40. 

Модели Bursa-Wolf и Molodensky-Badekas широко применяются в 

семипараметровом трехмерном (3–D) преобразовании подобия между 

глобальным и местным датумом (Al Marzooqi и др., 2005 г.). Параметры Bursa–

Wolf предпочтительны для преобразований между двумя глобальными 

геоцентрическими датумами; тогда как модель Molodensky–Badekas 

применяется при преобразованиях между геоцентрическим (глобальным) 

датумом и негеоцентрическим датумом (например, таким местным 

астрогеодезическим датумом, как датум Minna). 

В Нигерии создана достаточно мощная географическая информационная 

система, которая эффективно задействована во всех сферах жизнедеятельности 

страны. Четыре спутника были запущены правительством Нигерии в открытый 

космос. Nigeriasat–1 стал первым спутником, профинансированным 

правительством Нигерии. Спутник был запущен с территории России 27 

сентября 2003 г. и стал частью мировой системы группировки наблюдений 

стихийных бедствий. Основные задачи спутника Nigeriasat–1: 

 подача сигналов раннего предупреждения о природных бедствиях;  

http://en.wikipedia.org/wiki/States_of_Nigeria
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 помощь в обнаружении и контроле опустынивания северной части 

Нигерии;  

 помощь в демографическом планировании;  

 определение связи между векторами малярии и окружающей 

средой, которая способствует возникновению малярии;  

 подача сигналов раннего предупреждения о вспышках менингита с 

использованием технологии дистанционного зондирования;  

 создание технологии по обеспечению образования для населения 

всех частей страны посредством дистанционного обучения;  

 содействие урегулированию конфликтов и пограничных споров 

посредством топографической съемки границ штатов и межгосударственных границ. 

Спутник NigeriaSat–2, который стал вторым нигерийским спутником, 

представлял собой искусственный спутник Земли, построенный британской 

компанией Surrey Space Technology Limited, специализирующейся в 

спутниковых технологиях. Он оснащен 2,5-ой метровой панхроматической 

антенной (с очень высоким разрешением), 5-ти метровой мультиспектральной 

(с высоким разрешением, нижней инфракрасной областью спектра, зеленым и 

красным диапазоном), и 32 метровой мультиспектральной антенной (со 

средним разрешением, нижней инфракрасной областью спектра, зеленым и 

красным диапазоном), с наземной приемной станцией в Абудже. 

Нигерийский спутник NigComSat–1, построенный в 2004 г., стал третьим 

спутником Нигерии и первым африканским спутником связи. 

24 марта 2009 г. Федеральное министерство науки и технологий Нигерии, 

компания NigComSat Ltd. и компания CGWIC подписали еще один контракт по 

выведению на орбиту спутника NigComSat–1R. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Географические 

информационные системы существуют в стране уже в течение некоторого 

времени и приносят значительную пользу населению Нигерии. Многие 

географические информационные системы предоставляют технические знания 

нигерийскому обществу в нефтегазовой сфере, при этом в Нигерии 

представлены многие компании, предлагающие географические 

информационные системы.  

Результаты измерений, проводимых с использованием навигационных 

спутников Глобальной системы определения местоположения (GPS), в 

настоящее время используются для создания сети опорных геодезических 

пунктов по всей территории Нигерии. Совсем недавно (в 2009/2010 г.г.) 

Федеральное правительство Нигерии установило 11 Постоянно-действующих 

референц–станций (CORS) в стратегических точках на территории страны, 

которые осуществляют сбор и отправку данных на постоянной основе в 

Координационный центр Офиса Главного маркшейдера Федерации (OSGoF) в 

Абудже (Федеральная столичная территория). При этом еще раньше нефтяные 

компании, работающие в районе дельты реки Нигер на территории страны, 

создавали различные сети опорных точек GPS для нужд своей деятельности по 

поиску месторождений нефти. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ SURVEY ANALYST КОМПАНИИ ESRI® 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
 

ЕВДОКИМОВ А.А., к.т.н., СЕРБИН Н.С. 

Харьковский  национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17 
E-mail: evdokimo-andre@yandex.ru 

E-mail: natali.serbin@mail.ru 
 

Модуль Survey Analyst – это приложение, которое позволяет 

осуществлять хранение данных, полученных из полевых журналов 

геодезических съемок, из систем сбора данных и по результатам выполнения 

инструментальных съемок, и осуществлять работу с этой информацией. 

Воспользовавшись модулем Survey Analyst, геодезисты и другие специалисты в 

области ГИС смогут сотрудничать в области повышения значимости таких 

ключевых ГИС-операций в своей организации, как: 

  Интегрирование измерений, полученных в ходе съемок в свою базу 

геоданных. 

  Улучшение точности нанесения пространственных объектов на карту. 

  Нанесение на карту новых объектов на основании геодезических 

точек. 

  Организация геодезических данных в проектах. 

 Поддержка данных и предоставление отчетов о пространственной 

точности геодезических точек. 

Дополнительный модуль Survey Analyst улучшает векторные ГИС-

данные за счет добавления в базу геоданных набора геодезических данных. С 

помощью Survey Analyst можно управлять информацией, полученной при 

выполнении геодезической съемки, в рамках набора геодезических данных. 

Внутри набора геодезических данных можно импортировать необработанные 

геодезические данные из систем сбора данных или вводить измерения 

координатной геометрии (COGO), полученные с планов съемки или абрисов 

(схематических чертежей). 

Модуль Survey Analyst помогает управлять измерениями, накопленными 

в электронных или бумажных полевых журналах. Это вертикальные, 

горизонтальные и наклонные проложения (расстояния) между точками, высота 

инструмента, высота цели (точки наблюдения), вертикальные и горизонтальные 

углы между визирными линиями, температура и давление. 

Модуль Survey Analyst представляет измерения и геодезические точки в 

ArcMap™ с использованием геодезических слоев. Объекты, хранящиеся в 

геодезически определенных классах пространственных объектов, могут быть 

связаны с геодезическими точками в наборе геодезических данных, можно 

связать геодезические точки с вершинами объектов, при желании связанные 

таким образом вершины объектов могут быть ―подтянуты‖ к местоположению 

геодезических точек. При выполнении обновления местоположения 

геодезических точек, можно синхронизировать изменение положения 
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пространственных объектов на основе этих новых данных. Связи отображаются 

на карте в виде линий связи. 

Источниками информации для ГИС-данных служат аналоговые карты, 

преобразованные в цифровые форматы посредством оцифровки, сканирования 

или ручного ввода данных координатной геометрии. Использование этих 

методов не позволяет качественно передать пространственное местоположение 

отдельных объектов. Модуль Survey Analyst предоставляет статистическую 

информацию о качестве пространственного местоположения геодезических 

точек, и эта информация может быть передана другим геодезическим точкам с 

помощью метода распространения ошибки.  

Координаты поименованных геодезических точек рассчитываются с 

использованием серий геодезических измерений и вычислений. Это формирует 

ядро геодезической информации, собираемой и обрабатываемой с 

использованием модуля Survey Analyst. 

Четыре типа данных – геодезические точки, координаты, измерения и 

вычисления – управляются в рамках единого комплексного набора данных. 

Каждая новая геодезическая съемка добавляет записи в этот набор данных и 

используется для обновления ГИС-координат для всех геодезических точек. 

Новая геодезическая съемка может привести также к появлению новых 

геодезических точек, которые могут быть также добавлены в набор 

геодезических данных. Каждая новая геодезическая съемка обрабатывается как 

проект съемки и используется для включения новой геодезической информации 

в единый комплексный набор геодезических данных. 

Ключевую часть интерфейса пользователя модуля Survey Analyst 

образует набор инструментов, используемый для создания новых проектов 

съемки, импорта новых геодезических данных в набор геодезических данных, 

выполнения вычислений и обновления местоположения геодезических точек. 

Помимо комплексного управления геодезическими данными, другая 

важная цель модуля Survey Analyst состоит в последовательном улучшении 

точности геометрии ГИС-объектов в базе геоданных по мере повышения 

точности геодезических съемок. 

По сути, Survey Analyst является геодезической информационной 

системой, встроенной в среду ГИС. Этот модуль позволяет улучшить 

традиционные технологические процессы по сбору и обработке информации о 

пространственных объектах, так как все работы выполняются в единой среде, с 

использованием богатого набора удобных инструментов и единого стиля 

управления. Геодезисты используют Survey Analyst для управления опорными 

геодезическими сетями, которые служат основой пространственного качества 

ГИС- данных. ГИС-профессионалы используют Survey Analyst для повышения 

точности ГИС- данных. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
  

КУЧЕРЕНКО Е.И. д.т.н.,  

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

61166, Украина, г. Харьков, пр. Ленина, 14 
 

ГЛУШЕНКОВ С.А. 

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: serge-glushenkov@yandex.ru 
 

На сегодняшний день эффективное управление городскими территориями 

является одной из важнейших задач жизнедеятельности и процветания городов. 

Достигнуть максимальной эффективности в управлении можно создав и 

применив цифровые модели анализа сложных систем, включающие городские 

территории. К анализу в первую очередь, следует отнести задачи управления 

недвижимостью, транспортом, развитием территорий, решения 

оптимизационных задач различного характера. Использование современных 

геоинформационных технологий дает возможность создать цифровую модель 

города, охватывающую практически все интересующие тематики в одной 

модели. Создание модели процесс трудоемкий и не дешевый, но в результате 

получаем инструмент по управлению городом с прогностическими функциями. 

Геоинформационные технологии позволяют в значительной мере решить 

такие задачи: 

- учет объектов городского хозяйства; 

- оценка объектов недвижимости; 

- оценка состояния городских территорий; 

- оптимизация и управление движением подвижных объектов в 

пространстве сложной модели; 

- прогнозирование развития территорий; 

- кластерный анализ состояния городских объектов и др. 

Моделирование не только в плоском пространстве, а и в трехмерном с 

использованием реалистичных моделей объектов позволит решить 

дополнительный перечень актуальных вопросов. Реалистичные модели 

объектов, зданий, дорог и биологических объектов, позволяет предоставлять 

реальное отображение городской территории, прогнозировать изменение 

городского пейзажа в процессе развития города, что важно и актуально. 

Способы создания реалистичных моделей объектов разнообразны, однако 

их можно сгруппировать по степени автоматизации. Условно выделяют: ручное 

создание модели, автоматическая генерация модели, комбинированное 

создание моделей. При использовании первого способа полученные модели 

имеют очень высокую геометрическую детализацию, при этом на текстурах 

отсутствуют посторонние объекты, что приводит к высокому уровню 

трудоемкости. Автоматическое создание моделей происходит с анализом 

стереографических снимков местности. К преимуществам этого способа можно 
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отнести высокую скорость создания и относительно низкую их стоимость, но 

присутствуют и такие недостатки, как низкая точность геометрии объектов и 

качество текстур. В свою очередь, комбинирование двух подходов позволяет 

использовать положительные стороны каждого из них и минимизировать их 

недостатки. 

Перспективой дальнейших исследований может быть интеграция 

комплекса задач по управлению городскими территориями. 
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РОЗВИТОК КАДАСТРОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 
 

МАМОНОВ К.А., д.е.н., УМНІЦИН В.В., ШАУЛЬСЬКИЙ Д.В. 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 
 

У сучасному суспільстві кадастрова система є основою фіксації майнових 

прав та відносин власності на нерухомість. Як свідчить світовий досвід, 

кадастрово-реєстраційні системи відіграють важливу роль у сфері регулювання 

земельних відносин, управлінні земельними ресурсами та нерухомістю, 

оподаткування, визначення плати за землю тощо. В умовах трансформаційних 

процесів України відсутня сформована кадастрова система, що потребує 

здійсненню відповідних дій. 

Кадастрова система забезпечує ефективне виконання управлінських 

рішень щодо кадастрових об’єктів, захисту прав власності на ці об’єкти та 

самих об’єктів, а також задоволення фіскальних та інших суспільних потреб. 

Побудова кадастрової системи держави ґрунтується на чинній законодавчій та 

нормативно-правовій базі в поєднанні з перспективним баченням її розвитку. 

  
 

Рис. 1 – Структурна схема кадастрів України. 

Блок 1 – містить дані про геопросторове положення кадастрових об’єктів 

у вибраній системі координат; площі земельних ділянок кадастрових об’єктів, 

їхню конфігурацію. 

Блок 2 – містить інформацію про якісні показники кадастрових об’єктів: 

 - у земельному кадастрі – бал бонітету ґрунтів земельних ділянок, їх 

нормативна грошова вартість тощо; 

- у лісовому – під категорії лісів, походження та бонітет деревостанів, 

групи віку лісів, облікові категорії побічної сировини та індикаторів типів лісу 

тощо;  

- у водному – якісні характеристики води (чистота, дебіт свердловин, 

джерела тощо); 

- містобудівному – вартісні показники кадастрових об’єктів, їх технічний 

стан, ступінь зносу; 
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- родовищ корисних копалин і їхніх проявів – розвідані та видобувні 

запаси корисних копалин, їх фізико-хімічні, геохімічні та геологічні 

характеристики, оцінювальна вартість. 

У блок 3 входять дані, які підтверджують право власності на кадастровий 

об’єкт або право користування ним. 

Аналізуючи різні види кадастрів, можна зробити висновок, що спільними 

для них є перший та третій блоки. Перший блок, який характеризує 

геопросторове положення кадастрового об’єкта на земній поверхні у вибраній 

системі координат та геометричні параметри цього об’єкта (площу, 

конфігурацію), а третій правовий блок – форму власності (державна, 

комунальна, приватна) або форму користування (оренда тощо). Отже, в системі 

кадастрів різновидним є другий блок, який характеризує специфічні якісні, 

технічні та економічні показники кадастрових об’єктів. 

Зважаючи на те, що складовою частиною всіх видів кадастрів є дані про 

земельні ділянки, які є базовою одиницею земельного кадастру, слід розглядати 

будь-який вид кадастру як багатоцільовий, що містить дані як про самі 

кадастрові об’єкти так і про земельні ділянки, на яких вони розташовані. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ 
 

МОРОЗ Н.В., ПАНКЕЕВА А.Н. 

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. 

61002 Украина, г. Харьков, ул. Революции,12 

E-mail: kafedrambg@mail.ru 
 

На протяжении всей истории человечества города играют одну из 

главных ролей в развитии общества. Будучи центром многочисленных 

интересов государства, общества, личности, города отражают сложный 

результат формирования укладов жизни, культур разных эпох и социально-

политических систем. Они первыми воплощают в себе передовые достижения 

цивилизации и ассоциируются с экономическим и социальным прогрессом, 

распространения образования, более широким доступом к разнообразным 

социальным услугам, культуры и участия в политической жизни. 

Каждый город обладает своей официальной территорией, в рамках так 

называемой границы (черты) города. Численность населения в этих рамках без 

пригородов признается юридическим населением города. Однако при 

интенсивном развитии города его юридической территории обычно не хватает, 

поэтому, вначале ведется застройка вдоль вылетных транспортных 

магистралей, а затем и между ними. Постепенно формируется городское 

образование, поглощающее в сферу своего влияния сельские поселения и 

малые города, которое впоследствии становится агломерацией.  

В наиболее урбанизированных странах наблюдается возникновение так 

называемых урбанизированных магистральных образований. Они образуются 

вдоль трасс, объединяющих крупнейшие города страны. Население с 

периферии тяготеет к этим магистралям, которые становятся для них 

источником заработка (транспорт, сфера услуг). 

Таким образом, расти начинают не сами мегаполисы, а населенные 

пункты, находящиеся у трассы. Города, соединенные между собой 

магистралью, словно начинают идти навстречу друг другу и образуют 

целостную экономическую структуру с двумя центрами (мегаполисами) и 

многочисленными поселениями, образовавшимися вдоль транспортных 

коридоров. Аналогичные тенденции проявляются активно и в странах 

постсоветского пространства: Украине, Беларуси, России, Казахстане. 

А также, развитие агломераций связано с исчерпанием возможностей 

города для размещения производства, инфраструктуры и т. п., и 

необходимостью его развития на более широкой территориальной базе.  

Таким образом, агломерация – это стратегический инструмент 

комплексного развития территории, от которого выигрывает и городской центр 

(решение городских проблем: вынос части производства, создание объектов 

транспортной и коммунально-хозяйственной инфраструктуры, развитие 

рекреационных территорий и т. п.) и окружение (более высокий уровень 

инженерно-технического, социально-культурного обслуживания и качества 

жизни). Целенаправленное развитие агломерации – важная составляющая в 
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регулировании роста крупных центров, в управлении развитием систем 

расселения. 

Процесс градостроительного проектирования и управления территориями 

достаточно сложный. Для решения градостроительных задач необходимо 

учитывать огромное количество факторов из разных отраслей знаний, и не 

просто учитывать, а рассматривать их в причинно-следственной взаимосвязи. 

Появление геоинформационных систем и компьютерных технологий 

качественно изменило ситуацию в градостроительном проектировании. 

Появилась возможность создавать градостроительную документацию нового 

поколения. Более того, изменился сам подход к проектированию.  

Современные информационные технологии используются во всех сферах 

градостроительной деятельности: градостроительном планировании, 

планировке и застройке территорий, архитектурно-строительном 

проектировании, создании градостроительных банков данных. 

Основные задачи информационных систем в управлении 

градостроительством - сбор, регистрация, хранение, обработка, предоставление 

информационных ресурсов и справочной информации для принятия 

обоснованных решений. Использование информационных систем позволяет 

осуществлять непрерывное совмещение функциональных, планировочных, 

пространственных показателей и воздействовать на архитектурно-

планировочную организацию через объективную оценку демографических, 

экономических, экологических и социальных процессов, учет взаимодействия 

социально-экономического и градостроительного развития территорий.  

Таким образом, создание градостроительной документации на базе 

информационных систем и технологий способствует повышению 

эффективности использования территорий, пропорциональному развитию 

функциональных зон, оптимизации экологического состояния 

урбанизированных зон, улучшению комплексных показателей средовой 

организации, обеспечению селитебных территорий инфраструктурой и т. д. 
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ПОЛЬОВЕ ОБЛАДНАННЯ GPS-ЗЙОМКИ 
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Хоча супутникові технології багато в чому схожі з класичними методами 

геодезії, в той же час, мають багато особливостей, не врахування яких може 

мати серйозні наслідки для якості і достовірності проведених робіт. Тому 

одним з найголовніших завдань, що стоїть перед геодезистом це правильний 

вибір необхідного обладнання для проведення зйомки. 

Мінімальний набір польового обладнання, що використовується при GPS-

зйомках має включати складові частини GPS-приймача (GPS-ПРМ) та деякі 

допоміжні прилади. 

Для оптимального вибору обладнання необхідно врахувати щонайменше 

декілька факторів. Першим фактором є потреба попереднього визначення 

відстані між пунктами базами. Одночастотний GPS-ПРМ можна 

використовувати для коротких баз (до 10 км). При таких відстанях вплив 

іоносферної рефракції повністю усувається утворенням різниці вимірів фаз між 

двома пунктами бази. Двочастотні GPS-ПРМ компенсують і практично 

усувають вплив іоносферної рефракції завдяки конструктивному використанню 

закономірності того, що сумарне запізнення сигналу на частотах несучих хвиль 

L1 і L2 зворотно пропорційне частоті радіосигналів. 

Другим фактором є вибір необхідного методу спостережень, в залежності 

від вимог до точності вимірів. Серед найбільш широковживаних слід виділити 

визначення відносного місцеположення статичним та кінематичним методами. 

В зв’язку з цим, важливою характеристикою GPS-ПРМ є інтервал запису даних. 

Велика частота запису потребує чималих об’ємів пам’яті. Така частота 

необхідна для кінематичних методів зйомки, а в статичному методі це 

полегшує виявлення та визначення стрибків фази. 

При виборі GPS-ПРМ слід враховувати те, що достатня кількість каналів 

реєстрації (більше 4-ох) забезпечує стеження за додатковими штучними 

супутниками Землі (ШСЗ) та вибір оптимальної геометрії для використання 

активних супутників. 

Інша важлива особливість вибору приймача (зокрема для кінематичної 

геодезичної зйомки) полягає в можливості обрання ширини смуги 

синхронізації. Це дає можливість вибору відношення сигнал/шум в залежності 

від умов спостережень за ШСЗ. 

При одночасному використанні різнотипних GPS-ПРМ можливе 

виникнення проблем через несумісність. Така несумісність може зявлятись в 

результаті різної кількості каналів реєстрації супутників, різних методів 

обробки сигналів тощо. Враховуючи, що основною умовою забезпечення 

точності GPS-ПРМ є синхронізація відліку міток часу, тому єдиний метод 

забезпечення цього, полягає у використанні зовнішнього незалежного 

осцилятора. Найкраще ж використовувати сумісні приймачі. 
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Якщо використовуються антени різних типів, то виникає потреба у 

калібруванні фазового центру кожного з цих типів. Фазовий центр антени 

залежить від частоти, тому він є різним для спостережень на частотах L1 і L2. 

Довжина кабелю, що використовується для приєднання антени, не повинна 

перевищувати рекомендацій виробника GPS-ПРМ. 

Прикладом сучасного обладнання, яке використовується при виконанні 

високоточної геодезичної зйомки може бути: 

 GNSSRTK приймач S82T (двохчастотний)  

 GNSS приймач EPSPak-IIB (одночастотний) 

 GPS приймач SOUTH H68 (одночастотний) 

Найбільш універсальним серед запропонованих є перший, тому доцільно 

розглянути його функціональні особливості детальніше.  

В залежності від варіацій комплекту поставки GNSSRTK приймача S82T 

може  входити: 

• GNSS приймач з УКВ/GPRS/CDMA модулями в одному корпусі; 

• багатофункціональний з'єднувальний кабель; 

• акумулятори для GNSS-приймача; 

• зарядний пристрій для акумуляторів GNSS-приймача; 

• УКВ антена; 

• GPRS-антена; 

• транспортувальний кейс; 

• вуглепластикова віха; 

• кронштейн для кріплення ручного контролера на віху; 

• трегер; 

• адаптер; 

• перехідник 5/8 дюйма; 

• рулетка для вимірювання висоти антени. 

GNSSRTK приймач S82Т є розробкою компанії SouthSurveying& 

MappingInstruments. Приймач має 220 паралельних каналів прийому 

супутникових сигналів GPS і ГЛОНАС, вбудований GSM модуль, УКВ 

приймач, Bluetooth. Основою S82Т являється GNSS – плата TrimbleBD970. 

Існує можливість підключення зовнішнього УКВ-передавача і джерела 

живлення. 

S82Т може використовуватись у якості базового або роверного приймача. 

При роботі в якості базової станції є можливість підключення зовнішнього 

радіо та джерела живлення. 

Приймач S82Т має високий рівень захисту від вологи, пилу і ударів, має 

невелику вагу та розмір і тому зручний у використанні при проведенні 

геодезичної зйомки. 

Для передачі даних з S82Т на комп’ютер передбачений СОМ-порт, обмін 

даними між контролером і комп’ютером може здійснюватись через USB-

кабель. 

Таким чином, володіючи необхідними теоретичними знаннями з 

супутникових методів визначення відносного місцеположення, а також 
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базовими навичками роботи з GPS приймачами, можна з високою точністю 

визначити координати шуканих пунктів та забезпечити вихідним матеріалом 

подальші геодезичні роботи. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GPS-ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ 
 

ОТЕЧКО С.А., к.г.н., КАЧМАРИК М. В., ГОЛОВАЧОВ В. В.  

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 
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Развитие и совершенствование системы отраслевого, хозяйственного, 

муниципального управления порождает проблему сбора и обработки большого 

количества информации, которая становится практически неразрешимой при 

использовании старых технологий. Основным источником информации об 

изменениях картографической ситуации служили результаты топографических 

съемок и аэрофотосъемок. Первый метод слишком трудоемок для больших, 

труднодоступных территорий, требует больших затрат времени и средств. 

Кроме того, информация, полученная из результатов топосъемок, может 

устареть на этапе обработки данных полевых измерений, вследствие быстрых 

изменений ситуации (строительство дорог, трубопроводов, промышленных, 

жилых сооружений, мелиоративные работы). Второй метод более оперативен и 

информативен, но слишком дорогой. Поэтому, для оптимального решения 

проблемы постоянного обновления пространственной информации требуется 

иной подход к ее сбору и представления в цифровом виде.  

Наиболее перспективным решением этой проблемы является применение 

GPS-технологий при сборе информации, что позволит собирать не только 

пространственную (картографическую) информацию в цифровом виде, но и 

связанные с ней семантические данные. 

Помимо задач сбора и обновления информации GPS-технологии решают 

и еще одну важную проблему земельного кадастра – создание жесткой 

координатной основы цифровой подложки. Как известно, любой объект 

цифровой карты имеет вполне определенные координаты, ―привязанные‖ к 

жесткой координатной основе. Как правило, исходной координатной основой 

являются пункты ГГС (государственной геодезической сети), более или менее 

равномерно расположенные на территории Украины. 

Применение GPS-технологий может существенно снизить затраты на 

проведение комплекса работ по созданию координатной основы земельного 

кадастра, а главное – повысить точность и надежность геодезической сети. Это 

две основные задачи, которые можно и нужно решать с помощью GPS-

технологий применительно к земельному кадастру.  

Выбор приемника для конкретных землеустроительных работ – одна с 

основных проблем, с которыми сталкивается геодезист-землеустройщик. 

Приемники геодезического класса можно разделить на два основных 

типа: точные фазовые приемники, позволяющие определять координаты с 

максимальной точностью до 5 мм, и приемники для картографии и ГИС 

позволяющие определять координаты с максимальной точностью до 10 см. 

(обычно 30-40 см.) 

Приемники первого типа, применяются в основном для создания 

геодезических сетей, служащих координатной основой цифровых карт и 
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обычно используются на начальном этапе, например для привязки аэроснимков 

перед их трансформированием, сканированием и векторизацией. Также, точные 

приемники могут быть задействованы в том случае, когда цифровая карта 

территории разорвана на отдельные фрагменты и в процессе ее ―сшивки‖ 

ошибки по краям достигают значительных величин. 

Приемники второго типа, могут применяться для сбора данных в уже 

существующие ГИС в целях внесений оперативных изменений и дополнений в 

базы данных. Методика съемки предусматривает работу с тремя типами 

объектов: точечными (столбы, колодцы, углы строений, заборов), линейными 

(дороги, ЛЭП, трубопроводы, лесные просеки), площадными (строения, 

земельные участки, сельскохозяйственные наделы, лесные массивы). В 

процессе измерений объект ―привязывается‖ к местной системе координат с 

точностью до 50 см., что удовлетворяет требованиям при съемке масштаба 

1:5000. Координаты точечных объектов могут быть определены в местной 

системе с точностью до 10 см. 

Для всех типов GPS приемников требуется, чтобы на линии, между 

спутником и антенной приемника, не было никаких препятствий. Часто такие 

препятствия, как строительные сооружения, могут полностью блокировать GPS 

сигналы, при этом катастрофически возрастает эффект многолучовости 

сигнала, что снижает точность измерений. Таким образом, GPS всегда 

функционирует эффективнее на открытой местности, чем в условиях городской 

застройки. Одним с решений этой проблемы есть комплексное использование 

GPS- приемников и электронных тахеометров. При этом производят 

синхронные GPS наблюдения на нескольких пунктах с известными 

координатами (опорных пунктах) и на определяемых пунктах, причем эти 

пункты могут как совпадать, так и не совпадать с поворотными точками границ 

земельных участков. В последнем случае пункты играют роль связующих, т.е. 

они обеспечивают привязку измерений координат границ земельного участка, 

полученных с помощью электронных тахеометров, к выбранной системе 

координат. Тахеометрические измерения выполняются полярным методом со 

съемочных станций, координаты которых, в свою очередь, определяются 

методом свободной станции. 

В зависимости с какими условиями местности сталкивается геодезист-

землеустроитель, и с какой точностью необходимо выполнить сьемку и будет 

базироваться выбор GPS-приемника. 

Суммируя все вышесказанное можно сделать следующие выводы:  

- точность определения координат пунктов используя GPS-приемник 

выше, чем точность, полученная средствами традиционной съемки; 

- координаты пунктов определяются с одинаковой точностью в любой 

точке; 

- временные затраты на определение координат точек меньше, чем при 

использовании традиционной наземной съемки; 

- часто использование сьемки с использованием GPS технологий 

экономически более целесообразно. 
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Анализ развития требований к точности геометрических параметров (ГП) 

и геодезических работ (ГР) в дорожном строительстве выявил тенденцию к 

увеличению полноты учета многообразия факторов влияющих на точность. 

Отмечено существование оптимального значения точности, зависящего от 

качественного уровня дорожного строительства и требующего периодического 

обновления требований к точности.  

Для реализации возможности достижения оптимальных результатов 

предложено обоснование требований к точности геодезических работ увязать с 

изменениями нормативов точности геометрических параметров на основе 

системного подхода. При этом необходимо в оптимальном для реконструкции 

объеме учитывать объективно существующие межсистемные и межэлементные 

связи в системе водитель - автомобиль- дорога - среда (ВАДС). 

В зависимости от стадии создания дороги, учитываются: требования 

технико-экономических расчетов; точность определения геометрических 

параметров в проектных расчетах; влияние их отклонений на скорость 

движения и точность определения объемов и стоимости земляных работ; 

необходимость возможно полного использования существующей дороги. 

Таким образом, для нормирования допустимых погрешностей 

геодезической информации во всех ее видах необходимо наличие научно 

обоснованных допустимых суммарных и частных отклонений геометрических 

параметров.  

Для учета особенностей различных состояний технологии 

формообразования предлагается несколько моделей системы обеспечения 

точности (СОТ). При использовании системного подхода для разработки СОТ 

формальная постановка задачи заключается в том, что в системе ВАДС с 

конечным множеством элементов, которые являются источником требований к 

точности геометрических параметров, необходимо создать такую подсистему, 

которая обеспечивала бы выполнение этих требований с минимальными 

издержками, то есть выдавала бы рациональные требования к точности ГП. 

Общая стратегия обоснования допустимых отклонений геометрических 

параметров: суммарное рациональное влияние отклонений геометрических 

параметров на величину суммарного отклонения выходного показателя 

функционирования нормирующей системы более высокого уровня должно 

быть рационально малым по сравнению с суммарным влиянием на те же 

показатели отклонений негеометрических параметров. Рациональными 
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считаются такие отклонения геометрических параметров, при которых целевая 

функция достигает максимального значения при заданных ресурсах. 

Разработаны модели СОТ в составе подсистем обоснования допустимых 

отклонений геометрических параметров (ОГП), которые использованы для 

обоснования точности геодезических работ в подсистеме (ТГР).  

Модель №1 подсистемы отклонений геометрических параметров 

соответствует стадии технико-экономического обоснования проектных 

решений, состоянию модели М1 системы ВАДС, являющейся в этом случае 

нормирующей. В качестве выходного показателя функционирования ВАДС 

принимаются суммарные затраты. 

Модель №2 соответствует состояниям технологии формообразования 

ТП1- ТП2 или моделям М2, М3 системы ВАДС. В качестве выходного показателя 

функционирования подсистемы ОГП принимаются величины допустимых 

отклонений геометрических параметров в техническом проекте. В этом случае 

допустимая погрешность определения численных значений геометрических 

параметров устанавливается на основе погрешностей проектных расчетов. 

 Модель №З соответствует состоянию дороги рабочие чертежи - реальная 

дорога и позволяет получить допустимые отклонения геометрических 

параметров на основе отклонений функциональных параметров системы 

Дорога. Выходным показателем функционирования принимается скорость 

движения.  

Модель №4 так же как и модель 3 соответствует состоянию системы 

строительные работы.  Исходным является положение: влияние нормируемых 

отклонений геометрических параметров 1-го вида на отклонения показателя 

функционирования системы D - строительную составляющую затрат должно 

быть рационально соразмерным с влиянием нормативных отклонений 

геометрических параметров, зависящих от точности строительных и 

технологических процессов. В качестве исходных берут допуски СНиП, 

определяющие точность формообразования земляного полотна и дорожных 

одежд. Это дает возможность использовать научно обоснованные и 

апробированные, значения отклонений, которые отражают и перспективное  

состояние строительного производства, а при необходимости могут быть 

уточнены на основе исследований. 

В модели № 5 подсистемы ОГП  исходными являются допустимые 

величины смещения середины кривой относительно оси существующей дороги, 

после разбивки кривой по элементам, определенным в результате съемки. При 

этом условии устанавливаются самые высокие требования точности из всех 

стадий формообразования дороги.    

Предложенные модели СОТ использованы для установления и  

обновления допустимые отклонений геометрических параметров и требований 

к точности геодезических работ на различных стадиях создания дорог в  

различных технологических схемах изысканий.  
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ПЕНЬКОВ В.О. к.т.н., ЖАДАН С.В. 
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При розробці родовищ корисної копалини підземним способом 

відбуваються зсуви земної поверхні, що викликають значні деформації будівель 

і споруд. 

 У 90-х роках ХХ ст. було доведено, що підробка призводить до 

погіршення транспортно - експлуатаційних показників доріг – змінюються 

режими, швидкість і  зручність руху, підвищується витрата палива і погіршення 

інших показників, які негативно впливають на стан екологічного стану 

навколишнього середовища.  

Основою для створення бази даних про зміну просторового положення 

ділянок міської території доріг є суміщений просторово-часовий геодинамічний 

моніторинг. На сьогодні є реальна можливість створення об'ємно-часової 

моделі деформаційного процесу земної поверхні, як на основі багаторічних 

натурних досліджень, так і методами математичного моделювання 

гірничотехнічних процесів і маркшейдерських розрахунків Розробка моделей 

деформацій земної поверхні є попереднім етапом вивчення особливостей 

деформації  вулиць і дорогий, їх  змін у просторі та часі під впливом підземних 

гірничих робіт ПГР. Для досягнення поставленої мети прийнято наступні 

шляхи і методи: застосування методів інформаційних технологій для 

моделювання деформації земної поверхні і представлення результатів; 

вдосконалення і розробка методів визначення і відображення змін елементів і 

параметрів доріг, що підробляються; розробка і удосконалення критеріїв 

значущості змін елементів міських доріг під впливом ПГР для  всіх елементів 

дорогий і підвищення їх об'єктивності, достовірності і надійності; надійне 

обґрунтування допустимого впливу ПГР на всі елементи доріг; детальне 

дослідження міжсистемних і міжелементних зв'язків і уточнення розрахункових 

залежностей; дослідження наслідків впливу ПГР на мережу міських 

доріг;підвищення надійності і достовірності процесу імітаційного моделювання 

впливу ПГР, і інтерпретації результатів досліджень. Рекомендації за 

результатами досліджень надаються у вигляді, доступному для чіткого 

розуміння і застосування фахівцями дорожнього будівництва і господарства. 

 У сучасних умовах і в перспективі ефективне управління станом міських 

доріг на територіях, що підробляються, можливе тільки з використанням 

новітніх інформаційних технологій і в першу чергу ГІС. Вони вже 

створюються, працюють  і, з часом будуть створені для всіх населених пунктів.  

Тема «Міські дороги, що підробляються», може входити в структуру 

вищого рівня «Території, що підроблюються», в структурі муніципальних ГІС 

міст на техногенно деформованих територіях. Бази даних цих ГІС, повинні 



 

90 

 

містити необхідну інформацію про техногенну геодинаміку і включають 

інформацію про дорожньо-транспортну мережу. 

Упровадження ГІС значно змінює якісний рівень рішення наступних 

задач:  

- моніторинг стану дорожньої мережі і рівня дії на неї ПГР; 

- відображення кількісних і якісних характеристик зон завершилися, 

виконуваних і перспективних ПГР;  

- інвентаризація доріг і дорожніх споруд міста з виділенням тих, які 

знаходяться на територіях, що підробляються, і ведення технічної документації;  

- відображення кількісних і якісних характеристик технічного стану, на 

всіх дорогах у тому числі і на територіях, що підробляються; 

- забезпечення взаємодії з іншими службами комплексу міської 

інженерної інфраструктури і територіального управління ; 

- планування, прогнозування і виявлення потреб в змінах елементів 

дорожньої мережі, обумовлених впливом ПГР.  

У структуру баз даних мереж доріг міст, що підробляються входять: 

 - дані про просторове розміщення об'єктів дорожньої мережі;  

 - технічна і технологічна атрибутивна інформація;  

- результати геодинамічного і дорожнього моніторингу з можливістю  

графічного відображення стану підроблюваної території; 

 - дані про систему ПГД і міжсистемні зв'язки для широкого круга 

проектувальників і експлуатаційників;  

- моделі зміни навколишнього середовища в процесі підробки і подальшої 

експлуатації підроблених доріг; 

 - дані про містобудівну ситуацію і стан навколишнього середовища;  

- рішення задач по оптимізації проектних, технологічних і організаційно - 

управлінських рішень, що враховують особливості міських доріг, що 

підробляються. 
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Подальший розвиток і вдосконалення вже сформованої мережі 

автомобільних доріг України можливий в основному шляхом реконструкції, 

яка розглядається як перебудова дороги з переходом на вищий рівень. При 

цьому, як правило, змінюється не тільки просторове положення осі існуючої 

дороги, але і її геометричні і технологічні параметри.. 

Можливості сучасних вимірювальних приладів за інструментальною 

точністю значно перевищують потреби дорожніх вишукувань і будівництва. 

Тому за реальних умов вишукувань для реконструкції, суттєвим і часто 

вирішальним, є питання економічної ефективності  їх використання. Виконані 

дослідження показали, що навіть при використанні найновітнішого обладнання, 

якість матеріалів вишукувань за точністю та інформативністю  обмежується 

іншими факторами технологічного і організаційного характеру, притаманних 

дорожньому будівництву.   

Умова максимально можливого використовування існуючої дороги,   

вимагає окрім інформації, звичної для проектування нової дороги, ще і 

якіснішої інформації про існуючу дорогу. При реконструкції автомобільних 

доріг в Україні характерна відносно мала протяжність ділянок (в середньому 

10-12 км) і відповідні об'єми робіт. Це знижує можливості ефективного 

застосування високопродуктивного, але дорогого устаткування.  

 Існуючі дороги на значному протязі проходять по впорядкованій 

території з інфраструктурою, що склалася, і часто в межах населених пунктів.  

При вишукуваннях для реконструкції початкова проектна і виконавча 

документація часто відсутня, тому відновлення траси, визначення її 

фактичного положення і фактичних значень геометричних параметрів, 

виконується на основі натурних вимірювань. При цьому якість, об'єм, і зміст 

геодезичної інформації повинні бути достатні для достовірного опису 

існуючої дороги, придатного для оцінки її якісного стану і прийняття 

оптимальних,  несуперечливих проектних рішень. Особливості придорожньої 

смуги, такі як наявність забудови, високої і густої рослинності, цінних 

сільгоспугідь. Зміна умов прив'язки до пунктів геодезичних мереж (знищення, 

втрата видимості, поява нових), знижують ефективність, утрудняють або 

взагалі виключають можливість застосування традиційних засобів і методів 

вимірювань. Важливою особливістю геодезичних вишукувань при 

реконструкції є необхідність забезпечення безпеки робіт в умовах інтенсивного 

руху транспортних засобів, що вимагає зменшення чисельності працівників і 

часу їх перебування на проїжджій частині. 

Геодезичні роботи для реконструкції, залежно від умов, можуть 

виконуватися по різних технологічних схемах, але у будь-якому випадку 

критеріями їх ефективності і якості є повнота, точність і достовірність 
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інформації, терміни і вартість виконання робіт. Оскільки всі критерії 

взаємозв'язані, то для визначення їх оптимальних значень потрібні спеціальні 

дослідження . 

Таким чином, при реконструкції, існує сукупність специфічних 

особливостей і вимог, які відрізняють її від нового будівництва і викликають 

необхідність забезпечення можливості рішення додаткових задач: 

обґрунтування вимог до точності і обсягу геодезичних робіт; розробки і 

вдосконалення методів виконання робіт; обґрунтування  і встановлення 

раціональних умов їх використання різних приладів і технологічних схем 

вишукувань у залежності від економічної доцільності, та реальних 

можливостей виконавців у матеріальному та технічному забезпеченні; 

забезпечення необхідного рівня безпеки робіт. 
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Для розробки проекту організації робіт і оцінки вартості будівництва 

повинні бути визначені об’єми земляних робіт при зведенні земляного полотна 

на окремих ділянках і дорозі в цілому. Методика розрахунку об’ємів насипів 

при відсутності поперечного похилу місцевості описана в роботах:  Бабков В.Ф., 

Андрєєв О.В. «Проектирование автомобильных дорог», Білятинський О.А., 

Заворицький В.Й., Старовойда В.П., Хом’як Я.В. «Проектування автомобільних 

доріг», Митин Н.А. «Таблицы для подсчета объемов земляного полотна 

автомобильных дорог».  

Розрахунок об’ємів насипу на косогірній місцевості з похилом від 1:10 до 

1:3 дає похибки до 10% і більше. Тому, при розрахунку об’ємів насипів на 

косогорах з похилом від 1:10 до 1:3 вводиться поправка, що враховує 

поперечний похил місцевості. Введення цієї поправки дещо знижує величину 

похибки. Але вона визначається за умови однакового поперечного похилу на 

всій довжині ділянки місцевості. Реально похил місцевості на кожному 

поперечному перерізі різний. Тому об’єми насипів на косогірних ділянках 

місцевості рекомендується обчислювати  за формулою 

                               L
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 ,                                                    ( 1) 

де F1 та F2 – площі перерізу земляного полотна на початку та в кінці  

ділянки L, з урахуванням поперечного   похилу 1: m1 в цих місцях. 

Площу поперечного перерізу на косогірній місцевості (рис.1) рекоменду 

ється визначати як суму площ кількох геометричних фігур. 
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Рис. 1 - Схема до визначення площі перерізу насипу на косогорі 
 

Згідно рисунку площа перерізу буде визначатись за формулою 
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 ;        

               BBBA
2

1
FBAB

 ;                          BBBA
2

1
FBBA

       

Після відповідних перетворень площі трикутників АВВ і АВВ : 

      .
m)8(m

B)m(2Hm
F

2
1

2
1

BAB



    (3)    ;             .

mm)8(m

B)(2Hmm
F

1
2

1

2
1

2

BBA



 (4) 

.
m)m8(m

mB)(2Hm
F

11

2
1

СDС



 ,          (5) 

де : Н – висота насипу;  m – коефіцієнт закладення укосів; 1: m1 - похил 

косогору;  В – ширина земляного полотна по верху. 

Підставивши (3, 4, 5, ) в (4), після відповідних перетворень, одержимо 

кінцеву формулу для визначення площі поперечного перерізу насипів, 

розташованих на косогорі з похилом 1: m1. 

 

                     .
m)m8(m

mB)(2Hm

m)m8(m

B)(2Hm
ВНF

11

2
1

11

2
1











m
                             (6) 

Одержана формула дає можливість диференційовано визначити площі 

поперечних перерізів при відомих похилах місцевості і рекомендується для 

широкого використання, особливо при автоматизованому проектуванні 

автомобільних доріг. 
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УСЛОВИЯ ВОДООТВОДА НА ПОДРАБАТАВАЕМЫХ ГОРОДСКИХ 

ДОРОГАХ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ЛОКАЛЬНОЙ КРИВИЗНЫ   
 

ПЕНЬКОВ В.А., к.т.н,  

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н.Бекетова 

61002, Украина, г. Харків, ул. Маршала Бажанова, 17, 

ПЕНЬКОВ А.В., к. ф-м.н.,   

Университет Енсей , Сеул 120-749, Республика Корея  
 

Изучение проявлений локальной кривизны - уступов на автомобильных 

дорогах угледобывающих районов с крутым падением угольных пластов 

позволило установить некоторые закономерности их образования, провести 

систематизацию основных случаев взаимодействия с дорогами. Показано, что 

степень взаимодействия в значительной степени зависит от геометрических 

параметров уступов и дорог и их взаимного расположения.        

Уступ может составлять с направлением дороги  угол от 0°до 360°. В 

местах проявления локальной кривизны образуются углубления 0.05-0.50м, 

протяженностью около 5м. При этом создаются условия для скопления и застоя 

воды на покрытии и в канавах. Продольные уступы, совпадающие с 

направлением дороги, воздействуют на дорогу на протяжении десятков метров 

и приводят к образованию продольных канавок значительного протяжения или 

вызывают перераспределение стока на одну полосу.  

Один уступ высотой 0,10м на городской дороге с шириной покрытия 6м и 

продольным уклоном 0,010 создает смоченную поверхность площадью около 

37м 2  и удерживает около 0,7м 3  воды. 

 Учитывая, что на 1 км дороги приходится около 30 уступов, происходит 

заметное ухудшение водоотвода и образуется слой воды, который покрывает 

значительные площади. Образование уступов сопровождается нарушением 

сплошности покрытия, а длительный застой воды способствует его 

ускоренному разрушению, особенно в условиях знакопеременной температуры.  

При общем ухудшении ровности покрытий подрабатываемых дорог в 

интервале 1-5м происходит ускоренное изменение их технико-

экслуатационных характеристик.  

Условия образования впадин и их параметры определяются 

геометрическими параметрами дороги и уступов. При определенных условиях 

вода в углублениях не удерживается.   

Анализ возможных моделей образования локальной кривизны и оценки 

их размеров, площади смоченной поверхности, максимальной и средней 

глубины, объема удерживаемой воды показал возможность применения 

графоаналитических и аналитических методов, но наиболее эффективно 

решение задач методами ГИС. Выбор метода зависит от требований к 

надежности решения, наглядности представления результатов, объема 

вычислений и технических  возможностей потребителя и исполнителя. 
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Схемы образования локальной кривизны рассмотрены в соответствии с 

предложенной классификацией уступов и поверхностей деформированных 

участков, дорог с использованием различных зависимостей.  

 Выполнено моделирование условий образования застоя воды на 

покрытии и в канаве и получены основные зависимости для определения 

параметров углубления в соответствии с принятой схемой для: 

- уклона поверхности уступа в произвольной точке (или как наклонной 

плоскости;  

- превышения оси покрытия над его кромкой; 

- изменения геометрической высоты уступа в пределах его длины; 

- максимальной глубины воды на кромке в конце уступа  

- глубины воды над осью в конце уступа 

В расчетных зависимостях учтены: ширина покрытия, поперечный уклон, 

длина уступа вдоль дороги, высота уступа - продольный уклон дороги, угол 

между осями дороги и уступа. В зависимости от параметров дороги и уступа, 

соотношения глубины воды и превышения оси над кромкой, возможны 

различные случаи заполнения углубления водой: сверхполное, полное, 

неполное одно и двухстороннее и нулевое. Отсутствие застоя воды по 

геометрическим условиям дороги и уступа определяется критическим 

значением уклона дороги критической (минимальной) высотой уступа. 

Для всех случаев затопления получены аналитические зависимости и 

разработана программа для автоматизированного расчета параметров. Она так 

же может быть использована и для определения объемов дорожно-

строительных материалов при текущем устранении углублений на покрытии.  

Предложенные зависимости для оценки условий водоотвода и 

определения параметров деформированных участков городских улиц и дорог 

могут быть использованы в проектно-изыскательских и ремонтно-

строительных организациях для принятия рациональных проектных и 

организационных решений. 

Дальнейшее изучение особенностей водоотвода с учетом возможностей 

прогнозирования местоположения, величины уступа и типа взаимодействия с 

дорогой способствует разработке новых методов ослабления и устранения их 

вредного влияния на городские улицы и дороги. 
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ПРО ДЕТАЛЬНІСТЬ ЗНІМАЛЬНИХ РОБІТ НА ЗАОКРУГЛЕННЯХ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

ПЕНЬКОВ В.О., к.т.н., РАЧОВ О.Д., КРАМАРЕНКО О.О. 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 
 

При встановленні допустимих максимальних  відстані між точками при 

зйомці заокруглень прийнято, що похибка вимірювання параметра, яка 

обумовлена  збільшенням інтервалу розбивки повинна бути менше похибок, 

викликаних іншими факторами. 

Для кривої у вигляді ламаної лінії 1-2-3… (рис.1), її кривизна на окремій 

ділянці  Sl 2  оцінюється величинами: 

- кривої                                                     ii RK 1 , 

- радіусу                                                    )2/(cos2 iii SR  , 

де iK , iR  , i  - кривизна, радіус і кут між сусідніми лініями в- i й точці. 

         

 

Рис.1 - До визначення параметрів заокруглення 
 

 Похибка формоутворення ділянки, виражена через відхилення в 

положенні окремих точок щодо проектного положення і точність визначення 

кривизни залежать від точності побудови цих точок при розмічуванні, зсуву 

при будівництві і експлуатації, а так само від точності вимірювань ліній iS і 

кута i  при зніманні. 

Основний вплив на похибку визначення радіуса Rm  чинить помилка кута 

m , обумовлена відхиленнями в положенні точок кромки покриття 
'
npm  . 

2246.3 SRmm npR   

 

Мінімальне значення інтервалу знімання прийнято для випадку, незначно 

малого впливу всіх помилок крім 
'
npm залежить тільки від відхилень ширини 

покриття B . 

Середні квадратичні значення відхилень B  нормуються і дорівнюють 

0,10 і 0,05 м, відповідно для асфальтобетонних і цементобетонних покриттів. 
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Граничні похибки BM  у 2 рази більше. Похибка в положенні окремої 

точки дорівнює відхиленню в положенні крайки покриття 2Bmk   .  

Тоді відносні похибки визначення радіусів при knp mm   і 

pS дорівнюють: 
 

2
1 24.0 SRRm
R
  для асфальтобетонних покриттів:        (5) 

 

2

2
12.0 SRRmR  - для цементобетонних покриттів        (6) 

 

При заданій точності визначення радіуса NRmR 1 , мінімальна 

відстань між точками при зніманні повинна бути : 

-  для асфальтобетонних покриттів NRS 49.0min     (7)  ; 

-   для цементобетонних покриттів   NRS 36.0'
min     (8) 

 

Забезпечення необхідних значень minS  не завжди можливо і обмежується 

значеннями радіусу та куту повороту конкретної кривої, тобто величиною Кі.  
 

Для цього потрібна мінімальна довжина кривої         minmin2SK  : 

NRK min  .  (9) 
 

При допустимій 10RmR % ( 10N ), отримано : 

RK 16.3min  
 

Одержані залежності (7-9) сприяють раціональній організації знімальних  

робіт з визначення геометричних параметрів заокруглень у місцях скоєння ДТП  

та інших випадках, коли використання складних методів і засобів вимірювань 

не доцільне. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ОЦЕНКЕ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

ПОМОРЦЕВА Е.Е., к.т.н., КРАВЧЕНКО О. О. 

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17 
 

Оценка земли, как составляющей национального богатства страны, 

представляет собой сопоставимый количественный и экономический расчет ее 

потребительских свойств и эколого-экономических эффектов использования 

при разном целевом назначении земельных участков, как объекта оценки. В 

свою очередь при грамотном использовании информационной поддержки и 

использовании современных информационных технологий, в том числе 

географических информационных систем (ГИС) а также данных 

дистанционного зондирования появляется возможность коррекции стоимости 

земель на основе точечных оценок конкретных земельных участков и 

рыночных цен. 

В настоящее время ГИС работают на различных типах компьютерных 

платформ, от централизованных серверов до отдельных или связанных сетью 

настольных компьютеров. Программное обеспечение ГИС содержит функции и 

инструменты, необходимые для хранения, анализа и визуализации 

географической информации. Данные – наиболее важный компонент ГИС. 

Данные о пространственном положении и связанные с ними табличные данные 

могут собираться и подготавливаться самим пользователем, либо 

приобретаться у поставщиков на коммерческой или другой основе. В процессе 

управления пространственными данными ГИС интегрирует пространственные 

данные с другими типами и источниками данных, а также может использовать 

СУБД, применяемые многими организациями для упорядочивания и поддержки 

имеющейся в их распоряжении информации. 

Каким образом может использоваться ГИС в денежной оценке земель? 

Можно выделить следующие основные задачи, в которых применение ГИС-

технологий значительно повышает качество денежной оценки: 

1. Автоматизированный сбор, обработка и систематизация исходных 

данных (как картографических, так и семантических). 

2. Анализ полученной информации (применение методов 

пространственного анализа для расчета площадей объектов, их длины, 

периметра, использование оверлейного и буферного анализа для определения 

плотности распространения отдельных факторов оценки; построение 

картограмм и картодиаграмм при определении интегральных индексов качества 

территории, применение метода изолиний при интерполяции результатов). 

3. Поиск, сортировка и выборка результатов денежной оценки отдельных 

земельных участков. 

4. Подготовка и распечатка результатов денежной оценки путем 

получения твердой копии отчета. 
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Условиями для выполнения денежной оценки отдельного земельного 

участка (а именно это является конечной целью любой оценки) на основе 

применения ГИС являются: 

 наличие электронной карты населенного пункта (векторной или 

растровой); 

 графические данные по экономико-планировочному зонированию 

территории, зоны влияния локальных факторов, агропроизводственные группы 

почв; 

 данные земельного кадастра или системы регистрации земельных 

участков. 

В случае наличия всех перечисленных данных пользователь ГИС 

получает возможность: 

1. Определить денежную оценку земельного участка разного 

функционального использования в любом населенном пункте с перечнем 

локальных факторов, формирующих оценку (оценка 1 м
2
). 

2. Определить денежную оценку свободного полигона (земельного 

участка) с учетом взаимного расположения полигонов. 

3. Определить денежную оценку земельного участка юридического или 

физического лица с сохранением информации в базе данных и возможностью 

получения отчета по денежной оценке. 

Преимущество выполнения денежной оценки с использованием ГИС 

заключается не только в экономии времени, но и в возможности соединить ее с 

другой градостроительной информацией: земельным и градостроительным 

кадастрами, генеральным планом, схемой приватизации земель населенных 

пунктов и т.п. Примером создания «перманентной» ГИС стал город Тернополь, 

где на основе использования ГИС и создания цифровой электронной карты 

были в 1992 – 1995 гг. выполнены работы по комплексной экономической 

оценке территории, земельному кадастру, концепции градостроительного и 

хозяйственного развития города и схемы приватизации городских земель. 

Аналогичные проекты в 1997 – 1999 гг. были выполнены в городах Стаханов, 

Бровары, Чернигов. 

Анализ использования ГИС-технологий в денежной оценке земель 

населенных пунктов позволяет сделать вывод о значительных преимуществах 

автоматизации этих работ и получении экономического эффекта от их 

использования. Эти преимущества нашли отражение в сокращении сроков 

выполнения работ, повышении качества проектной документации, 

возможности практически неограниченного тиражирования результатов 

оценки, унификации проектных материалов. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО 

ТРАНСПОРТА 
 

ПОМОРЦЕВА Е.Е., к.т.н., ШЕРСТЮК М. С. 

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17 
 

Задача оперативного (в режиме реального времени) мониторинга 

передвижения транспортных средств и грузов наряду с планированием 

движения транспортных средств очень востребованы в настоящее время. 

Сейчас для решения этих задачи предлагается ряд технологий и готовые 

комплексы для установки на подвижные объекты и в центры мониторинга. 

Любая такая система состоит из бортовых устройств, сервера сообщений и 

программного обеспечения оператора. 

Простейшие бортовые устройства определяют свое положение в 

пространстве и передают цифровые сообщения с координатами по 

общедоступным каналам связи. Более совершенные могут передавать также 

телеметрию (параметры состояния транспортных средств или груза), вести 

автономную запись на встроенный носитель данных, а также обеспечивать 

диалог водителя и диспетчера. Транспортные предприятия, желающие создать 

систему оперативного мониторинга парка транспортных средств или грузов, 

сейчас могут выбирать оборудование среди уже довольно широкого спектра 

предложений различных производителей — как зарубежных, так и 

отечественных. 

Координаты, передаваемые бортовыми устройствами, в конечном итоге 

поступают на сервер сообщений, ведущий оперативную базу данных. 

Входящие сообщения сортируются и обрабатываются для построения 

индивидуальных журналов движения и параметров объектов мониторинга. Эти 

журналы могут просматриваться операторами центра мониторинга, а 

хранящиеся в них траектории — отображаться на картах. Задачи оптимизации 

маршрутов на существующей дорожной сети в настоящее время также 

довольно актуальны, особенно в больших городах. В Харькове сотни 

маршрутов муниципального общественного транспорта, не считая 

коммерческих. Анализировать и тем более оптимизировать работу подвижного 

состава на них без специализированных комплексов просто невозможно. К 

тому же оптимизировать нужно не один отдельный вид транспорта, а всех в 

комплексе: метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички. Эта задача 

крайне сложна организационно в связи с тем, что требует координации 

большого количества управляющих организаций. Она сложна также и 

технически, так как требует сбора, систематизации и анализа большого объема 

исходных данных. 

Существует целый ряд инструментов для решения задач, которые могут 

предложить геоинформационные системы (ГИС). Прежде всего, нужно 

выполнить транспортное районирование города на основе анализа застройки и 

естественных препятствий для передвижения. Эта работа сложна для 

автоматизации, но и выполняется не так часто. Поэтому обычно она делается 
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вручную, а ГИС — самый подходящий для этого инструмент. Чем более 

удобный инструмент будет в руках эксперта, тем более качественный результат 

получится. В дальнейшем средства пространственного анализа позволят 

определить транспортную потребность районов города на основе анализа 

различных факторов — плотности населения, уровня автомобилизации, 

размещения центров притяжения (вокзалы, рынки, крупные торговые центры, 

развлекательные комплексы). Конечно же, выполнять такой анализ удобно на 

основе цифровой карты и районирования, которые могут быть подготовлены в 

ГИС. Средства анализа сетей позволяют строить оптимальные маршруты на 

реальной улично-дорожной сети с ее возможностями и ограничениями 

(разрешенные направления движения, повороты, пропускная способность 

улиц). 

База данных маршрутов пассажирского транспорта с неотъемлемой 

географической составляющей — прекрасная основа и для подготовки 

традиционных карт транспорта, и для создания интерактивных 

информационных систем для населения. Например, для Интернет-сервиса, 

позволяющего любому желающему найти свой путь из точки А в точку Б по 

действующим маршрутам пассажирского транспорта. Важно отметить, что 

средства анализа, имеющиеся в ГИС, позволяют не только прокладывать 

маршруты по существующей улично-дорожной сети, но и оценивать 

эффективность самой этой сети, вычислять узкие места, планировать развитие. 

Практически в любом городе можно найти примеры, когда длина даже самого 

оптимального маршрута во много раз превышает геометрически кратчайшее 

расстояние между пунктами отправления и назначения. А на идеальной сети 

превышение не может быть больше 40%. Причины этого — низкая связность 

сети, обусловленная препятствиями (железные дороги, реки, магистрали 

непрерывного движения), а также неудачная организация движения. Результат 

— значительный перепробег для всех участников дорожного движения: и 

общественного транспорта, и коммерческого, и личного. Ну, а последствия 

известны — пробки, шум, загазованность, ускорение износа дорожного 

полотна.  

Внедрение ГИС-технологий для решения транспортно-навигационных 

задач позволит сэкономить миллионы денежных средств, которые тратятся на 

проекты дорожного строительства, дающие копеечный результат только 

потому, что при их обосновании и отборе не проводился анализ изменения 

свойств улично-дорожной сети в целом и транспортных потоков на ней. 
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3. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ І 
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Ринок житлової нерухомості відіграє значну роль в економіці кожної 

держави. Через механізми взаємозв'язку з іншими елементами інфраструктури 

країни він суттєво впливає на функціонування всієї економічної системи. 

Для розвитку економіки важливе значення мають тенденції, що 

відбуваються на первинному ринку житла. Адже за рахунок збільшення 

житлового будівництва поліпшується ситуація на ринку житла, збільшується 

його пропозиція, що, у свою чергу, залежить від розвитку та доступності 

фінансово-кредитних інструментів будівництва та придбання житла, питань 

виділення землі, планування територій та спрощення дозвільних процедур.  

Завдяки введенню в експлуатацію нового житла підвищується рівень 

забезпеченості населення житлом, створюються робочі місця, у відповідні 

бюджети надходять податкові кошти та забезпечується приріст ВВП.  

Розгортання житлового будівництва має мультиплікаційний ефект, адже 

розвиток сфери житлового будівництва стимулює розвиток суміжних галузей, 

таких, наприклад, як промисловість будівельних матеріалів, галузь побутової 

техніки та електроніки, деревообробний комплекс. Можна відзначити, що для 

економіки країни активізація житлового будівництва є запорукою добробуту 

населення. 

Будівництво об’єктів житлової нерухомості в Україні здійснюється 

завдяки надходженню коштів з різних джерел. Це – державний та місцевий 

бюджети, заощадження населення, кошти підприємств і організацій, пільгове 

державне кредитування, банківське іпотечне кредитування та деякі інші. 

Якщо в перші роки незалежності української держави основними були 

державне фінансування, а також кошти підприємств і організацій, то до 2007 

року значного поширення набула така форма фінансування як іпотечне 

кредитування. 

Однак, незважаючи на відносне посилення фінансування розвитку 

житлового будівництва впродовж 2000-2007 років, частка обсягів інвестицій у 

житлове будівництво має тенденцію до зниження. 

За даними Державної служби статистики, обсяг будівельних робіт в 

Україні в 2013 році скоротився на 29,1% порівняно з 2012 роком. При цьому, 

обсяг будівельних робіт в 2012 році також скоротився порівняно з 2011 роком 

на 13,8%. Отже будівельна галузь в Україні стрімко занепадає. 

http://www.domik.net/novosti/stroitelnye-realii-v-ukraine-n180724.html
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Частково виправити ситуацію можливо впровадивши державну політику 

стимулювання фінансування будівництва об’єктів нерухомості шляхом 

використання нових або інтенсифікації використання вже існуючих джерел 

фінансування. До того ж кожен регіон повинен встановити для себе 

пріоритетність використання інструментів кредитно-фінансової та 

інвестиційної політики. 

Одним із них можуть стати недержавні Пенсійні фонди, які на сьогодні 

лише формуються. 

Пенсійні фонди в Україні на ринку будівництва житлової нерухомості 

можуть виконувати роль кредиторів і створити здорову конкуренцію банкам. 

Це можливо за умови інвестування у будівництво житлової нерухомості під 

нижчі від банківських відсотки. Таким чином, відсоткові ставки по 

кредитуванню, які сьогодні банки пропонують будівельним компаніям, почнуть 

знижуватися, що позитивно вплине на розвиток ринку будівництва житлової 

нерухомості. 

Однак в даній ситуації необхідні певні обмеження для убезпечення від 

шахрайства. Зокрема, на законодавчому рівні необхідно закріпити наступні 

норми: 

1) цільове призначення кредитних коштів пенсійних фондів на 

конкретний об’єкт будівництва житлової нерухомості. Дана норма допоможе 

запобігти появі так званих «пірамід» у фінансуванні будівництва об’єктів 

житлової нерухомості, коли кошти з одного об’єкту інвестування залучаються 

на інший; 

2) 100 % необхідних коштів для побудови об’єкту повинні сумарно 

складати частки коштів забудовника та частки коштів пенсійного фонду. Дана 

норма необхідна для запобігання появі недобудов через нестачу коштів на 

будівництво конкретного об’єкту; 

3) прибуток від побудованого об’єкту житлового будівництва кожен з 

учасників (пенсійні фонди та забудовник) отримують після продажу житла 

населенню. 

На таких умовах за допомогою недержавних пенсійних фондів можливо 

відновити розвиток житлового будівництва в Україні. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧИХ БАЗ У СФЕРІ 
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Розвиток будь-якої країни в ринкових умовах передбачає запровадження 

відповідних економічних механізмів, одним з яких є оцінка землі та нерухомого 

майна. Формування та розвиток оціночної діяльності в різних країнах має свої 

специфічні відмінності, притаманні економіки країни. Так розвиток оціночної 

діяльності в Україні і Казахстані супроводжувався прийняттям спеціальних 

законів які регулюють процеси становлення, функціонування та розвитку 

ринкового середовища оціночної діяльності в країнах. 

В Україні основними законодавчими актами у сфері оціночної діяльності 

є Конституція України, Земельний кодекс України, Закони України «Про 

оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні», чотири Національні стандарти та інші нормативні правові 

акти. 

В Казахстані основними законодавчими актами у сфері оціночної 

діяльності є Конституція Республіки Казахстан, Закон Республіки Казахстан 

«Про оціночну діяльність в Республіці Казахстан» та інші нормативно правові 

акти Республіки Казахстан. 

Українським законодавством закріплено, що оцінка нерухомості 

проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - 

суб'єктом господарювання, і замовником оцінки або на підставі рішення суду 

про призначення відповідної експертизи з оцінки майна. Оцінка майна 

проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними 

угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за 

згодою сторін. 

В Казахстані підставою для проведення оцінки є договір на проведення 

оцінки, укладений між оцінювачем і замовником відповідно до цивільного 

законодавства Республіки Казахстан. У випадках, передбачених законодавчими 

актами, оцінка об'єкта, у тому числі повторна, повинна бути проведена на 

підставі рішення суду або уповноваженого органу. 

Суб'єкти оціночної діяльності в Україні є: суб'єкти господарювання - 

зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - 

суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх 

організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють 

господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які 

отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону; 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали 
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повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій 

з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є у 

комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі. 

В Казахстані – це оцінювачі (фізичні та юридичні особи), замовники та 

треті особи. 

Об’єктами оцінки земель в Україні – є територія адміністративно-

територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, 

земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і прав на них, 

у тому числі на земельні частки (паї), у межах території України. 

Згідно закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» майном, яке може оцінюватися, вважаються 

об’єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід’ємні 

частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; 

нематеріальні активи, в тому числі об’єкти права інтелектуальної власності; 

цілісні майнові комплекси всіх форм власності. Майновими правами, які 

можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов’язані з майном, відмінні 

від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права 

власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші 

специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних 

ресурсів тощо) та права вимоги 

В Казахстані об’єктами оцінки є окремі матеріальні об'єкти (речі), в тому 

числі безхазяйне, відумерле майно; сукупність речей, що становлять майно 

особи, в тому числі майно певного виду (рухоме або нерухоме); право власності 

та інші речові права на майно або окремі речі зі складу майна; право вимоги 

зобов'язання (борги); роботи, послуги, інформація; об'єкти права 

інтелектуальної власності; інші об'єкти цивільних прав. 

З метою регулювання оціночної діяльності та підвищення якості 

оціночних робіт в Україні прийнято чотири Національні стандарти: 

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», 

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна», Національний 

стандарт №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів», Національний стандарт 

№4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» та окремий стандарт для 

проведення нормативної грошової оцінки земель СОУ ДКЗР 00032632- 

012:2009 «Оцінка земель. Правила розроблення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів». 

В Казахстані діє Стандарт оцінки «Оцінка вартості нерухомого майна». 

Цей стандарт оцінки вартості нерухомого майна встановлює основні вимоги до 

методів оцінки нерухомого майна та є обов'язковим для застосування на 

території Республіки Казахстан. 

Отже, на сьогоднішній день в Україні і Казахстані сформовані сучасні 

законодавчі бази, які забезпечують процеси оцінки землі та майна, і майнових 

прав, але при цьому слід відмітити, що процеси удосконалення окремих 

положень актів відбуваються постійно. 
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Земля – главный фактор существования человечества и важнейший 

источник человеческого богатства, первая предпосылка и естественная основа 

общественного производства, универсальный фактор любой деятельности 

человека. Учитывая это обстоятельство, ее эффективная оценка и 

использование является важнейшей задачей современности. Одним из условий 

построения эффективной рыночно-ориентированной экономики в Украине 

является формирование результативной системы земельных отношений, 

которая невозможна без внедрения эффективной экспертной оценки земли.  

Вопросам внедрения эффективной системы оценки земли посвящены 

труды многих отечественных и иностранных научных работников, но они 

больше уделяют свое внимание экономической составляющей системы 

эффективной оценки земли, внедрение которой невозможно без создания 

новой, инновационной технологической основы. Изменения, которые 

происходят в структуре экономики Украины, переход к новым формам ведения 

хозяйства, развитие рыночных отношений, нуждаются в соответствующей 

реорганизации системы учета и отчетности, разработки и внедрения новых 

методов сбора и обработки информации.  

Одним из основных направлений усовершенствования данной системы 

является внедрение геоинформационных систем, благодаря которым возможно 

быстрое и эффективное улучшение качества проведения экспертной оценки 

земли, и выведение оценочных процедур на высокий современный уровень. 

ГИС – это компьютерная система, которая позволяет показывать данные 

на электронной карте. Земельно-оценочные работы выполняются с целью 

определения качественных характеристик, экономической ценности и 

стоимости земель в порядке, установленном законом. Оценка земельного 

участка является непростым заданием. 

Существующая система информационного обеспечения органов 

государственного управления и субъектов аграрного рынка не дает 

возможность объективно оценивать ситуацию с производством и реализацией 

сельхозпродукции.  

Для эффективного управления сельскохозяйственным производством 

большое значение имеет получение оперативной достоверной информации о 

состоянии посевов, угодий, почв в разных регионах Украины с помощью 

спутникового мониторинга агроресурсов и ГИС-технологий.  

Важнейшие преимущества ГИС: 

– легкость обработки больших объемов информации (ГИС предоставляет 

широкие возможности относительно комбинации, сортировки, выборке данных, 

легко рассчитываются площади и параметры контуров); 
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– большая наглядность представления информации, которая достигается 

созданием большого числа тематических карт; 

– возможность автоматизации процесса создания карт; 

– легкость внесения изменений, возможность создания систем 

автоматического внесения изменений в базу данных; 

– возможность широкого использования информации, которая поступает 

от средств дистанционного зондирования Земли (авиационных и космических); 

– большая точность карт, особенно при использовании систем 

глобального позиционирования (GPS); 

– возможность создания диалоговых справочно-консультативных систем; 

– удобство хранения, копирования, воссоздания информации на любых 

носителях, высшая надежность хранения информации. 

В качестве платформы для построения ГИС мы предлагаем 

использование ARCGIS 10 – программный продукт нового поколения. 

Согласно исследованиям, правильное внедрение ГИС позволяет сократить 

время выполнения работ в три раза, стоимость – на 35 %, повысить 

урожайность за счет рационального внесения удобрений на 3 %, сократить 

количество исполнителей в три раза. Одним из важнейших заданий 

использования информационных технологий в оценке земель является 

возможность компьютеризованного вычисления денежной оценки заданного 

земельного участка, с использованием существующих баз данных и геоданных, 

фиксирование текущих и последующих результатов, то есть, создание 

актуальной автоматизированной базы различных данных. В случае 

использования созданной автоматизированной системы земельного кадастра, 

определения денежной оценки земельного участка значительно облегчается. 

Использование электронных карт и методов пространственного анализа ГИС 

позволяют значительно ускорить и повысить качество сбора, обработки 

исходных данных экспертной оценки земельных участков. 

Реализация технологии оценки сельскохозяйственных земель с 

использованием ГИС создает предпосылки для моделирования их 

рационального использования, в частности размещение культур и 

севооборотов, а также для изменения конфигурации рабочих участков в 

зависимости от их технологических свойств. Внедрение ГИС-технологий в 

адаптивно-ландшафтных системах земледелия в комплексе и даже в виде 

отдельных элементов позволяет повышать урожайность и качество продукции, 

оптимизировать внесение удобрений, средств защиты растений, операции по 

уборке урожая, а также эффективнее организовать использование оборудования 

и хранить историю использования методов и полученных результатов. ГИС-

технологии открывают перед производителями новые возможности повышения 

практической производительности, экологизации и прибыльности сельского 

хозяйства, и как один из положительных результатов способствует 

стабилизации и росту стоимости земель. 
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Переважна частина національного багатства України зосереджена в 

нерухомості, звідси безпосередньо випливає особливе положення управління 

нерухомістю. Управління об'єктом нерухомості з фінансової точки зору в 

переважній більшості випадків зводиться до прийняття рішень, що базуються 

на його вартості. У більшості випадків така оцінка, отримана на основі трьох, 

добре відомих підходів: витратного, порівняльного та дохідного, обмежується 

лише визначенням ринкової вартості об'єкта, при цьому лише побіжно 

згадується і ніколи не дається кількісна оцінка властивостей оцінюваного 

об'єкту обмежень, наприклад, оренди, застави, лізингу і т.д. 

Управління об'єктом нерухомості на основі вартості не обмежується лише 

прийняттям рішень про доцільність її реконструкції, придбання, продажу або 

передачі в заставу, та з практичної точки зору було б корисно поглянути на 

нерухомість з позиції оренди. 

Досвід господарської діяльності України показує, що у юридичних осіб 

на оренду доводиться досить значний обсяг всіх операцій з нерухомістю. Одна 

з основних причин цього - відсутність достатніх коштів для її придбання у 

власність і подальшого утримання. 

Актуальним є дослідження проблеми розподілу прав на об'єкт 

нерухомості між орендарем та орендодавцем у разі укладення договору оренди. 

Через дисконтування вигод визначається інвестиційна вартість вільної від 

обтяження нерухомості, вартість прав орендаря та орендодавця. Інвестиційна 

вартість розраховуються з урахуванням індивідуальних ризиків кожної зі сторін 

договору. Виводиться формула ринкової та ліквідаційної вартості прав вільної і 

орендованої нерухомості. 

У орендаря будуть оцінюватися права, передані йому за договором 

оренди: права володіння і користування або тільки користування. Вартість цих 

прав може бути визначена через ту вигоду, яку має орендар від оренди 

нерухомості. Залежно від того, який дохід береться за основу розрахунку 

вигоди - середньо ринковий або даного конкретного інвестора, мова йде про 

ринкову, або інвестиційну вартості. 

Використані на практиці моделі оцінки орендованої або зданої в оренду 

нерухомості або зовсім не враховують перерозподіл обсягу прав на 

нерухомість, або повністю ігнорують факт використання нерухомості в 

господарській діяльності. Оцінка нерухомості на основі дохідного підходу 

позбавлена від цього недоліку, тому що враховує вигоди від використання 

орендованої нерухомості або втрати від здачі приміщень в оренду. 

Пропонований метод оцінки оренди корисний не тільки при визначенні 

ціни методом чистих активів в угодах купівлі-продажу бізнесу, але і при 
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прийнятті рішення про продовження виробництва або реструктуризації як 

окремих напрямків діяльності підприємства так і всього підприємства, яке так 

само має супроводжуватися всебічною оцінкою, у тому числі, оренди. 

Недооцінка окремих активів організації може привести, зрештою, до 

некоректних висновків про відмову від випуску певної продукції або закриття 

цілих напрямів діяльності, що використовують орендовані засоби. 

Справжнє дослідження носить більше теоретичний характер, і надалі 

параметри моделі можуть уточнюватися з урахуванням характеру конкретної 

ситуації, що виникає в практиці управління нерухомістю. Метод може 

отримати розвиток за рахунок більш детального доопрацювання можливих 

умов і варіантів договорів оренди з побудовою більш повної математичної 

моделі грошових потоків. Особливу увагу, при цьому, може бути звернено на 

облік та оцінку ризиків у ставці дисконту, присутніх при оренді нерухомості, як 

в однієї, так і в іншої сторони договору оренди. 
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В останній чверті XX ст. багато розвинених країн перейшли на 

інноваційну модель розвитку на шляху до постіндустріальної економіки. 

Запорукою комерційного успіху стали ефективні інвестиції у людський капітал, 

продукування нових знань, впровадження ресурсозберігаючих технологій 

тощо. У таких умовах основним джерелом вартості є раціональне використання 

інтелектуального ресурсу, або інтелектуального капіталу. 

У сучасних умовах зростання вартості комерційних організацій багато в 

чому визначається приростом інтелектуального капіталу. У той же час методи 

бухгалтерського обліку малозастосовні для адекватної оцінки інтелектуального 

капіталу. Наприклад, бухгалтерські методи оцінки торгової марки розглядають 

її як актив, який втрачає свою вартість по мірі використання, в той час як на 

ділі відбувається рівно навпаки - вартість нарощується. У сучасному розумінні 

інтелектуальний капітал - це чіткі, недвозначні, знання що передаються, якими 

володіє організація; знання, яке може бути конвертовано у вартість. Визначення 

інтелектуального капіталу може формулюватися по-різному, залежно від того, 

який її аспект розглядається. Так, економісти визначають інтелектуальний 

капітал як форму капіталізації інтелектуального потенціалу, в діловій пресі 

інтелектуальним капіталом часто називають патенти, управлінські навички, 

процеси, технології, досвід, зв'язки з споживачами та постачальниками і знання 

про них. У практиці бізнесу інтелектуальним капіталом часто вважають 

сукупність нематеріальних активів організації, які доступні до оцінювання та 

управління, хоча і не формально зафіксовані в документації. 

На сьогоднішній день існує декілька підходів до оцінки інтелектуального 

капіталу. Підхід до оцінки вартості - загальний спосіб визначення вартості, у 

рамках якого використовується один або декілька методів оцінки. Методами 

оцінки ринкової вартості інтелектуального капіталу є оцінка інтелектуальної 

власності і нематеріальних активів.  

У рамках витратного підходу застосовують: метод вартості заміщення; 

метод відновної вартості; метод фактичних витрат; метод коефіцієнтів. 

Дохідний підхід включає: метод розрахунку роялті; метод виключення 

ставки роялті; методи DCF; методи прямої капіталізації; метод дисконтування; 

метод експрес - оцінки; метод економічного ефекту; метод надлишкового 

прибутку; метод комерційної значущості; метод, заснований на «правилі 25%». 

Окремою рисою виділяється непрямий метод, заснований на аналізі того, 

що керівник компанії вважає найбільш важливою складовою інтелектуального 

капіталу. А так само комплексна оцінка інтелектуального капіталу, яка 

базується на відображенні багатогранної діяльності компанії. 
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При ринковому підході використовується метод порівняння продажів, 

коли аналізований актив порівнюється з аналогічними об'єктами 

інтелектуальної власності або інтересами в цих об'єктах або з цінними 

паперами, забезпеченими невідчутними активами, які були продані на 

відкритому ринку. 

Двома найбільш поширеними джерелами даних, що використовуються в 

порівняльному підході, є ринки, на яких продаються як інтереси у власності на 

аналогічні невідчутні активи, так і деривативи (ф'ючерси та опціони). Повинна 

існувати обґрунтована база для порівняння, коли опора робиться на порівнянні 

ІВ, які присутні в тій же галузі чи бізнесі, що і розглянута ІВ, або тієї, яка 

реагує на ті ж економічні змінні. 

Коли для забезпечення орієнтирів при визначенні величини вартості 

використовуються попередні угоди щодо предмета оцінки, можуть знадобитися 

коригування даних з урахуванням перебігу часу і обставин, що змінилися в 

економіці. 

Поняття "інтелектуальний капітал" має надзвичайно складний зміст, 

елементи якого визначаються механізмом його функціонування. 

Статистичні оцінки формування інтелектуального капіталу в українських 

компаніях настільки фрагментарні, що не дають підстав для системного 

аналізу, тому, щоб оцінити макротренди, доводиться вдаватися до 

опосередкованих показників. Такими показниками можуть бути інвестиції в 

нематеріальні активи, динаміка виконаних наукових та науково-технічних 

робіт, інноваційна активність, впровадження інновацій (характеризує 

нарощування інтелектуального потенціалу і перспективи зростання його 

вартості). 

В останні роки в Україні абсолютні показники інвестування 

нематеріальних активів збільшуються. Так, в 2008 р. обсяг відповідних 

інвестицій досяг 6,4 млрд. грн. Але частка цих витрат у загальній структурі 

капітальних інвестицій абсолютно недостатня і коливається на рівні 2,3-3,1%. 

Отже, можна констатувати, що для інвесторів це направлення не є дуже 

привабливим. 

Частка нематеріальних активів у балансі українських компаній становить 

лише 0,4-0,7%. Це викликано, зокрема, недоліками в бухгалтерській оцінці 

нематеріальних активів, яка не передбачає врахування можливих у 

майбутньому економічних ефектів. Крім того, готівкові нематеріальні активи в 

українських виробничих і невиробничих організаціях здебільшого зовсім не 

враховуються. Тому мало місце значне заниження балансової вартості 

приватизованих підприємств, на що звертали увагу критики української 

приватизації в 1994-2000 рр. Очевидно, що на шляху до постіндустріальної 

економіки доведеться повністю змінити процедури бухгалтерської оцінки. 

Постійно зростаюча значимість інтелектуального капіталу у формуванні 

показників вартості компанії відображає, в свою чергу, залежність останньої від 

нематеріальних активів. Тому, реалізуючи стратегію максимізації вартості 

інтелектуального капіталу, не можна недооцінювати і традиційні методи 
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ідентифікації та обліку нематеріальних активів. Такі процедури дають підставу 

для застосування стандартних засобів захисту прав на об'єкти інтелектуальної 

власності. Особливо це актуально для компаній, що виробляють так звані 

інтелектуальні послуги, до яких відносяться консалтинг, аудит, маркетинг, 

електронна комерція, інтернет-видання, організація ділових зустрічей, правова 

допомога тощо, - адже їх капітал майже повністю сформований за рахунок 

нематеріальних активів. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 

ЗЕМЛИ 
 

ГЛУШЕНКОВА И.С., к.т.н., КАЛУГИНА Л.М. 

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: lyuba_kalugina@mail.ru 
 

За последние 2-3 года цены на землю растут в среднем на 50-100% 

ежегодно, по темпам значительно превышая рост цен на объекты 

недвижимости в коммерческом и даже жилом сегменте. Именно этот факт 

обуславливает стремительно растущий интерес к земле как объекту 

инвестиционных вложений со стороны спекулянтов. 

Основная проблема – неразвитость практики аукционов, а также 

непривлекательность предлагаемых на них земельных участков. Что касается 

отведения земельных участков, в рамках стандартной процедуры, то, несмотря 

на возможность получить земельный участок значительно дешевле, чем на 

вторичном рынке, многие девелоперы предпочитают оперировать именно на 

последнем, поскольку операции и механизмы ценообразования там намного 

более понятны и прозрачны. К тому же, процедура получения прав на землю 

здесь занимает значительно меньше времени, чем на первичном рынке (более 

одного года). 

Неразвитость вторичного рынка, сосредоточение земельных ресурсов в 

государственной собственности, искусственное создание дефицита на рынке, 

многоэтапность процедуры землеотвода, а также значительный разрыв между 

ценами на первичном и вторичном рынке создают предпосылки для коррупции 

и взяточничества. В итоге только ограниченное количество девелоперов имеет 

доступ к первичному рынку. Именно это является основной проблемой 

земельной сферы в нашей стране в целом. При этом, как отмечают эксперты, 

почва для нарушений существует во всех городах Украины. Причина – цена 

земли. 

Опыт, накопленный развитыми странами, показывает, что максимально 

эффективно рынок земли в целом и в сфере ценообразования функционирует 

при условии, что процесс продажи основан на принципах состязательности, 

открытости и включает большое количество равноправных потенциальных 

покупателей. Для того чтобы данные принципы действовали и на территории 

Украины, государство, по мнению экспертов, должно предпринять следующие 

шаги:  

– создать необходимые условия для максимизации полезности каждого 

участка земли (т.е. улучшить инфраструктуру, а также сократить излишние 

ограничения на строительство и землепользование); 

– предоставлять полную информацию об участках земли и разрешенных 

способах их использования потенциальным покупателям; 

– широко рекламировать продажу земельных участков, для того чтобы 

данная информация была доступна наибольшему количеству потенциальных 

покупателей; 
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– предоставлять потенциальным покупателем достаточно времени, 

необходимого для анализа и определения наиболее выгодных способов 

использования земельных участков (данный шаг задействует силу рыночных 

механизмов для максимизации стоимости); 

– в процессе продажи необходимо установить доступную и прозрачную 

конкурентную среду между потенциальными покупателями. Это могут быть 

открытые или закрытые торги, а также прямая продажа. В любом случае, это 

должен быть процесс, управляемый независимой и объективной 

профессиональной организацией, для того чтобы обеспечить его максимальную 

прозрачность и наилучшее использование мирового опыта; 

– обеспечить покупателям максимальную свободу в выборе способов 

использования и распоряжения приобретенными земельными участками. 

Таким образом, будут созданы условия для достижения реального уровня 

цен на землю, от чего в наибольшей степени выиграет государство – на 

сегодняшний день основной собственник и распорядитель земельных ресурсов 

в нашей стране. Позитивный эффект от указанных нововведений ощутят и 

участники рынка недвижимости. Они смогут приобретать земельные участки 

на открытом и конкурентном рынке по ценам, уступающим завышенным ценам 

вторичного рынка. В конечном итоге от развития рынка земли выиграют 

непосредственные пользователи недвижимости – арендаторы офисов, торговых 

и складских помещений, покупатели квартир, поскольку на сегодняшний день 

именно высокая цена земельного вопроса в значительной степени влияет на 

рост стоимости строительства и, соответственно, цен на рынке жилой и 

коммерческой недвижимости. 
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ОБ`ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 
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Земля є стратегічним ресурсом держави, управління яким створює 

підґрунтя для забезпечення її розвитку. Відповідно до статті 14 Конституції 

України визначено, що право власності на землю гарантується та набувається і 

реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно 

відповідно до закону. У Земельному Кодексі України чітко встановлено, що  

земля є основним національним багатством, яке охороняється державою, де 

гарантується право власності на неї. Більш того, використання власності на 

землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам 

суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. 

Проте, у сучасних умовах відсутні чіткі та прозорі відношення до 

розподілу і використання земельними ресурсами. Управління цими ресурсами 

має неоднозначний характер, де поглиблюються деформаційні процеси та 

розвиваються корупційні схеми. Це призводить до занепаду земельних 

ресурсів, зниження рівня її використання. Проблемними залишаються аспекти, 

пов’язані із: зниженням потужності гумусного шару ґрунту; скороченням рівня 

поживних речовин та біотичного потенціалу або біопродуктивності земельних 

угідь; поглибленням деформацій щодо стійкості ґрунтів до забруднення; 

збільшується забрудненість радіонуклідами, пестицидами і мінеральними 

добривами. 

У таких умовах важливого значення набуває застосування сучасних 

методів та інструментарію щодо управління земельними ресурсами в Україні. У 

цьому контексті запропоновано застосовувати об’єктно-орієнтований аналіз, 

враховуючи сучасні умови господарювання та особливості використання 

земельних ресурсів. 

У дослідженні запропоновано здійснювати об’єктно-орієнтований аналіз 

управління земельними ресурсами, який включає комплекс взаємопов’язаних 

дій: 

1. Формування інформаційно-аналітиченого забезпечення щодо стану та 

рівня використання земельних ресурсів. 

2. Виявлення територіальних та просторових особливостей щодо 

управління земельних ресурсів. 

3. Визначення методів та інструментарію щодо оцінки стану та рівня 

використання земельних ресурсів. 

4. Оцінка стану та рівня використання земельних ресурсів, враховуючи 

територіальні та просторові особливості. 

5. Побудова моделей управління земельними ресурсами. 

6. Формування та реалізація об’єктно-орієнтованого механізму 

управління земельними ресурсами. 
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7. Інтерпретація отриманих результатів і розробка рекомендацій щодо 

зростання ефективності управління земельними ресурсами. 

Отже, об’єктно-орієнтований аналіз управління земельними ресурсами 

представляє собою комплексний інтегральний метод, який базується на 

принципах повноти, чіткості, прозорості, системності, включає взаємопов’язані 

дії та дозволяє приймати обґрунтовані управлінські дії щодо використання 

земельних ресурсів, враховуючи територіальні та просторові особливості. 

Застосовуючи запропонований аналіз, створюється підґрунтя для вирішення 

проблем у сфері управління земельними ресурсами та забезпечення 

використання сучасного інструментарію, трансформуючи сучасні умови 

господарювання. 
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Центральне місце в системі нерухомого майна займає земля - природний, 

створений самою природою, загальний базис розміщення всіх елементів 

виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поняття 

землі як джерела добробуту людини і об'єкта економічних відносин є базовим у 

теорії та практики нерухомості. 

Грошова оцінка земельної ділянки, як нормативна так і експертна 

проводиться у відповідності до методик, затверджених Кабінетом Міністрів 

України з метою економічного регулювання земельних відносин при укладанні 

цивільно-правових угод, передбачених законодавством України. Згідно з 

Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, затвердженою постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531, проводиться експертна 

грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на 

яких знаходяться об'єкти нерухомого майна, в тому числі об'єкти 

незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, що приватизовані 

(відчужені) відповідно до законодавства України. В результаті здійснення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок визначається їх вартість, яка 

враховується під час встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки.  

При проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки 

використовується не менше трьох методичних підходів, при цьому один з них 

може базуватись на нормативній грошовій оцінці. Найбільш поширеними 

методами в Україні є:  

 капіталізація чистого доходу;  

 зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;  

 врахування витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна на 

земельній ділянці;  

 поєднання декількох методичних підходів з умовним розподілом 

забудованої земельної ділянки на складові компоненти (земельна ділянка, 

будівлі, споруди). 

Метод капіталізації чистого доходу ґрунтується на капіталізації грошових 

податків одержуваних власником земельної ділянки в поточну вартість. Даний 

метод може застосовуватися для визначення вартості як забудованих так і не 

забудованих ділянок і лише для оцінки тих ділянок, які є дохідною власністю. 

Необхідною умовою застосування цього методу є наявність інформації про 

дохід, що може бути одержаний від володіння земельною ділянкою в ринкових 

умовах. 

Методичний підхід до експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

базується на зіставленні цін продажу земельних ділянок, використовується при 
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умові розвинутого й активного ринку землі, коли достовірна інформація про 

продаж земельних ділянок є доступною. Він базується на принципі, що 

раціональний і обізнаний покупець не заплатить за земельну ділянку більше, 

ніж йому коштуватиме аналогічна інша ділянка з подібними властивостями.  

При зіставленні цін продажу подібними є забудовані земельні ділянки, 

що мають:  

 однакову функцію використання землі й характер земельних 

поліпшень (будівлі, споруди, насадження, водойми тощо);  

 спільний район розташування; 

 близькі фізичні характеристики (розмір, конфігурація, ухил 

поверхні, стан ґрунтів, режим ґрунтових вод і паводків, заболоченість, прояви 

небезпечних геологічних процесів, рівень інженерної підготовки, фізичний стан 

об'єктів нерухомого майна).  

На вартість забудованої земельної ділянки може впливати:  

 правовий режим земельної ділянки;  

 умови продажу та пов'язане з ним фінансування;  

 дата продажу (різниця в часі між операціями з продажу, пов'язана зі 

зміною ринкових цін на нерухомість);  

 особливості місця розташування;  

 фізичні характеристики земельної ділянки та стан забудови;  

 умови й обмеження щодо використання земельної ділянки.  

Вартість землі у складі об'єктів нерухомості, що оцінюються на основі їх 

прибутковості (готелі, ресторани, автозаправні станції, комерціалізовані 

медично-оздоровчі та спортивні заклади тощо), визначається шляхом розподілу 

загальної суми ринкової вартості цих об'єктів між землею, будівлями та іншими 

матеріальними активами. Але вартість землі може бути від'ємною величиною у 

випадках, коли сума витрат на ліквідацію непридатних для використання 

будівель або екологічно небезпечних об'єктів, розміщених у їх межах, 

перевищує вартість забудованої земельної ділянки. 

Розглянутий методичний підхід експертної грошової оцінки земель є 

досить універсальним. По-перше, за його допомогою можна оцінювати вартість 

земельної ділянки за будь-якою кількістю показників, які її характеризують. З 

другого боку, він дозволяє правильно розрахувати експертну ціну земельної 

ділянки в залежності від шляхів її використання та цільового призначення. За 

таких умов визначальними у формуванні ціни є окремі показники, ваговий 

вплив яких даний метод дозволяє досить правдоподібно визначити експерту. 

По-третє, за даним методом можна здійснювати оцінку земельних ділянок 

стосовно конкретного періоду часу. 

Метод врахування витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна на 

земельній ділянці застосовують для земельних ділянок вже освоєних або таких, 

освоєння яких передбачається відповідно до найбільш ефективного 

використання. При використанні цього методу, сума витрат на освоєння 

віднімається від вірогідної (розрахованої) ціни продажу освоєної ділянки, що 

дає оцінку вартості землі в залишку.  
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В основі нормативної грошової оцінки лежить капіталізація рентного 

доходу, що виникає завдяки місцю розташування населеного пункту у 

загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та 

розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням 

природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-

ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, 

функціонального використання. 

На основі узагальнення теоретичного та практичного досвіду здійснення 

експертної грошової оцінки в Україні можна зробити наступні висновки:  

1. Метод зіставлення цін продажу, що максимально зорієнтований на 

кон'юнктуру ринку, є найбільш привабливим. Однак в Україні складність його 

застосування полягає не лише у відсутності розвинутого ринку землі, а й у 

недостатньо розробленій техніці внесення поправок при співставленні 

існуючих продажів, відсутність належного обґрунтування кількісних значень 

коригуючих коефіцієнтів. 

2. Метод капіталізації чистого доходу застосовується лише для оцінки 

тих ділянок, які є дохідною власністю, виходячи з принципу найбільш 

ефективного їх використання. Дохід, що може бути одержаний від володіння 

земельною ділянкою в ринкових умовах - це дохід у вигляді орендної плати або 

участі в доходах чи в інших формах, що може бути одержаний власником при 

передачі ділянки в оренду.  

При проведенні експертної оцінки за багатокритеріальним вибором на 

кожному етапі важливою є роль самого експерта. Вибір множини критеріїв і 

встановлення їх важливості, процедура знаходження частки оцінюваних 

показників в загальній ціні оцінюваної земельної ділянки визначається його 

особистими і професійними якостями, розумінням поставленої задачі, знанням і 

досвідом 
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Вплив навколишнього середовища на стан здоров’я людей в останні роки 

значно погіршився внаслідок зростання техногенного навантаження на 

довкілля. Одним із найсуттєвіших факторів такого впливу є забруднення 

атмосфери небезпечними хімічними речовинами (НХВ), такими як зола, 

промисловий пил, оксид цинку, сірчаний ангідрид, сірководень, меркаптан, 

альдегіди, вуглецеводень, смоли, оксид та діоксид азоту, амміак, оксид и 

діоксид вуглецю, фтористий водень, хлористий водень, кремнієфтористий 

натрій. Переважна більшість існуючих на сьогодні комп’ютерних систем 

екологічного моніторингу мають відомче підпорядкування і пристосовані, 

головним чином, для комплексної оцінки поточного стану небезпечних об’єктів 

з метою своєчасного виявлення передаварійних, аварійних ситуацій та 

катастроф, пов’язаних із забрудненням довкілля НХВ. Системи ж базового 

моніторингу (як правило, наземні), спроможні відстежувати фоновий зміст у 

повітрі дуже обмеженої номенклатури НХВ.  

Таким чином, задіяні на даний час комп’ютерні системи моніторингу 

забрудненості атмосфери мають низку недоліків, які суттєво знижують їхню 

ефективність. До цих недоліків слід віднести, у першу чергу, спрямованість на 

підтримку прийняття рішень тільки в екстремальних умовах, та, в силу 

відомчого підпорядкування, обмеженість кола потенційних користувачів. 

Протягом всього періоду розвитку комп’ютерних систем екологічного 

моніторингу увага дослідників, насамперед, була зосереджена на створенні 

математичних, методичних та програмних засобів оцінювання ризиків, які 

пов’язані із фактором небезпеки. На сьогодні розроблені та реалізовані у 

вигляді програмно-інструментальних засобів методики розрахунку практично 

всіх ризиків небезпеки, зокрема тих, які пов’язані із забрудненням атмосфери 

НХВ. З іншого боку, не менш важливим завданням є проведення досліджень з 

метою створення ефективних засобів оцінювання ризиків, які визначають 

ступінь уразливості населення внаслідок забруднення атмосфери НХВ. 

Поєднання в межах сучасних інформаційно-аналітичних систем 

моніторингу довкілля засобів обробки супутникових зображень із 

геоінформаційними технологіями та математичним забезпеченням для 

розрахунків концентрації різних видів НХВ у повітрі, забезпечує якісно новий 

рівень функціонування таких систем. Поряд із тим, ефективність таких систем 

була б набагато вищою, якби вони мали вихід у гіпермедійне середовище, 

оскільки доступ до інформації багатьох користувачів (як відомчих, так і 

окремих персон), дозволив би адекватно оцінювати не тільки колективний, але 
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й індивідуальний рівень уразливості, а також значно  знизити вартість 

експлуатації систем моніторингу стану атмосфери. 

Аналіз публікацій показав, що на сьогодні не усунено протиріччя між 

досить розвиненою методичною базою визначення рівня небезпеки об’єктів-

забруднювачів  повітря небезпечними хімічними речовинами, та браком 

методичних засобів аналізу ризиків їх впливу на людей, а також вузькою 

спрямованістю, внаслідок відомчої приналежності, діючих систем екологічного 

моніторингу, та необхідністю якнайширшого розповсюдження інформації про 

ризики, які пов’язані із присутністю в атмосфері отруйних хімічних речовин. 

Таким чином, на теперішній час актуальним є вирішення важливого 

наукового та практичного завдання, яке полягає у розробленні інформаційної 

технології аналізу та оцінювання рівня уразливості як окремих індивідуумів, 

так і людських популяцій внаслідок забрудненості атмосферного повітря 

небезпечними хімічними речовинами, візуалізації цих даних на цифровій карті, 

та представленні їх у глобальній мережі. 

 Для виконання зазначеного вище завдання було проведене дослідження, 

за результатами якого запропоновано підвищити ефективність процесів 

комп’ютерного моніторингу забрудненості атмосфери небезпечними хімічними 

речовинами шляхом розробки моделей і методів, а на їх основі - спеціальної 

веб-орієнтованої геоінформаційної технології визначення поточного рівня 

уразливості населення. 

У доповіді розглядається методика оцінювання поточного рівня 

уразливості людських популяцій внаслідок забрудненості атмосферного 

повітря небезпечними хімічними речовинами, із відображенням цієї інформації 

на цифровій карті. Зазначена методика покладена в основу спеціалізованої веб-

технології поширення інформації про ризики уразливості, внаслідок 

забрудненості атмосфери небезпечними хімічними речовинами, серед різних 

категорій користувачів глобальної мережі. 

В рамках доповіді також обговорюється ефект від впровадження веб-

орієнтованої геоінформаційної технології оцінювання зон уразливості 

населення при забрудненості атмосфери небезпечними хімічними речовинами, 

при цьому:  

- науково-технічний ефект полягає у забезпеченні якісно нового рівня 

оцінювання ступеня небезпеки для населення внаслідок присутності у повітрі 

небезпечних хімічних речовин; 

- економічний ефект пов’язаний із зниженням витрат на експлуатацію 

систем екологічного моніторингу за рахунок автоматизації процесів, які 

пов’язані із обробкою картографічної інформації, а також за рахунок 

розширення кола користувачів систем екологічного моніторингу; 

- соціальний ефект зумовлений підвищенням рівня обізнаності 

населення про рівень небезпеки відносно присутності в атмосфері небезпечних 

хімічних речовин. 
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В умовах сучасного інформаційного суспільства інтелектуальний капітал 

став головним ресурсом, наявність і використання якого є підґрунтям 

діяльності кожної особи, кожного економічного суб'єкта і впливає на їх 

ефективне функціонування. Питанням оцінки вартості та ефективності 

використання   інтелектуальних ресурсів присвячено чимало робіт. Зокрема, у 

сфері управління інтелектуальними активами підприємств та розробки методів 

визначення їх вартості, слід назвати праці таких дослідників, як А. Дамодарян, 

Е.Я. Волинець-Руссет, С.В. Валдайцев, М.В. Дишкант, В. Долгая, П.П. Крайнєв, 

Н. Лебедь, І.Д. Погореловська, Н. Пузиня, Л. Устінова, А. Козирєв О.В. 

Кендюхов, В. Нейєнбурга, В.Є. Хаустова, К. Хов, А.Г. Грязнова, С.В. 

Валдайцев та ін.  

Проте, складність оцінки інтелектуальних активів, що зумовлена: 

різноманітністю об'єктів інтелектуальної власності; кожний з яких за законом 

має бути оригінальним; різними способами їхньої появи; різними формами їх 

практичного використання; імовірнісним характером отриманих результатів 

вартісної оцінки; необхідністю врахування галузевої специфіки – дозволяє 

стверджувати, що в сучасних економічних умовах вирішення завдання оцінки 

інтелектуальних активів є надзвичайно актуальним. 

Інтелектуальний капітал відноситься до нематеріальних активів компанії, 

які не піддаються кількісній оцінці, і є протилежністю матеріальним активам. 

Інтелектуальний капітал компанії складають знання, навички та досвід її 

співробітників, накопичені ними при розробці продуктів та наданні послуг, а 

також нематеріальні активи, що включають патенти, бази даних, програмне 

забезпечення, товарні знаки тощо. 

Інтелектуальний капітал має певну структуру, більшість дослідників 

цього питання виділяють три складові, а саме: людський капітал, структурний 

або організаційний капітал та споживчий капітал. 

Людський капітал – це знання, творчий та інтелектуальний потенціал, 

особисті якості, моральні цінності, культура праці, вміння і навички, які 

використовуються для отримання доходу організацією чи особою. При цьому, 

це не проста сукупність знань і якостей кожного конкретного співробітника: у 

колективній роботі проявляється синергетичний ефект, багаторазово збільшує 

ефективність індивідуальних рішень. Людський капітал принципово не може 

бути власністю організації, оскільки є невід'ємною частиною особистості 

співробітника.  

Організаційний капітал включає технології, процедури, системи 

управління, культуру, технічне і програмне забезпечення, патенти, 

організаційні форми і структури.  
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Споживчий капітал організації – це система стійких зв'язків і відносин з 

клієнтами та споживачами. Він включає в себе контракти та угоди, репутацію, 

бренд, товарні знаки, відносини з клієнтами.  

Існують і інші моделі структурування інтелектуального капіталу, 

наприклад, поділ його на зовнішню, внутрішню структуру та індивідуальні 

компетенції.  

Слід розуміти, що такий поділ інтелектуального капіталу на елементи є 

досить умовним, оскільки в дійсності вони не відокремлені, а існують спільно, 

створюючи синергетичний ефект, і тоді відбувається перехресний вплив одних 

видів нематеріальних активів на інші. 

Коли поняття і структура інтелектуального капіталу визначені, виникає 

питання щодо його об'єктивної комплексної оцінки. 

Існує велика кількість методів вимірювання інтелектуального капіталу. 

Наприклад, К. Е. Свейбі запропонував поділ усіх методів на чотири групи: 

1) Методи прямого вимірювання інтелектуального капіталу 

(DirectIntellectualCapitalmethods – DIC). До цієї категорії відносяться всі методи, 

засновані на ідентифікації та оцінці в грошах окремих активів або окремих 

компонентів інтелектуального капіталу.  

2) Методи ринкової капіталізації (MarketCapitalizationMethods – MCM), 

коли обчислюється різниця між ринковою капіталізацією компанії і власним 

капіталом її акціонерів. Отримана величина розглядається як вартість її 

інтелектуального капіталу або нематеріальних активів.  

3) Методи віддачі на активи (ReturnonAssetsmethods – ROA). Відношення 

середнього доходу компанії до вирахування податків за деякий період до 

матеріальних активів компанії порівнюється з аналогічним показником для 

галузі в цілому. Проте даний метод може оцінити лише інтегральний результат 

без виявлення вплив на нього окремих складових. 

4) Методи підрахунку очок (ScorecardMethods – SC). Ідентифікуються 

різні компоненти нематеріальних активів або інтелектуального капіталу, 

генеруються і доповідаються індикатори та індекси у вигляді підрахунку очок 

або як графи. 

Отже, серед розглянутих методів найбільш доцільним, з нашої точки є 

застосування методу ринкової капіталізації, що дозволить визначити 

економічний ефект від використання ресурсів цього виду за допомогою 

показників перевищення прибутковості, а також розрахувати величину їх 

вартості із застосуванням коефіцієнта капіталізації, що дозволить уникнути 

завищення величини вартості, яке є характерним для доходних методів оцінки. 

Також можна відзначити, що дослідження такого напрямку економіки, як 

інтелектуальний капітал, є надзвичайно актуальним. І в умовах ринку 

майстерне управління саме цією складовою компанії може значно підвищити 

ефективність бізнесу і забезпечити відрив від конкурентів. 
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Формування сучасних землеволодінь та землекористувань у межах міст 

базуються на системному підході землевпорядних та архітектурно-

планувальних вимог, що концентрують об’ємні дані  геоінформаційних систем. 

Такий цілісний взаємозв’язок правових та територіально-просторових вимог 

забезпечує створення сприятливих умов для планування та забудови територій 

міст, сумісність забудови окремих земельних ділянок з оточенням, сприяє 

реалізації завдань довгострокового розвитку міста, формує соціально-

культурну та торгівельно-побутову інфраструктуру населення, забезпечує 

збереження об’єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду.  

Існує багато факторів, що впливають на характер та напрями формування 

землеволодінь та землекористувань у межах міст, найбільш суттєвими є: 

чисельність населення, народногосподарське значення, адміністративний 

статус, рівень інженерного облаштування території, місце розташування, та ін. 

Тому постає потреба у створенні єдиного цілісного продукту, котрий 

відображатиме всі містобудівні, архітектурні, екологічні, соціальні та 

екологічні фактори, що впливають на характер формування внутрішніх об’єктів 

поселень. Таким рішенням є розробка зональних міських  ГІС. 

Оскільки міські землеволодіння та землекористування повинні 

враховувати питання містобудівних регламентів, землевпорядних документів, 

санітарно-захисних норм та питань соціального спрямування, існує 

необхідність створення та використання геоінформаційних систем, що містять 

структуру зональних особливостей розвитку міст, виділяючи на рішення 

кожного питання окремі шари, згідно структуризованого переліку видів 

зонування. До складу таких компонентів (шарів) необхідно залучити наступні 

види зонування: планувальне, функціональне, містобудівне, кадастрове, 

оціночне, соціально-економічне та екологічне. 

До функцій планувального зонування віднесено поділ території міста на 

основні структурні елементи (загально – міський центр, серединна зона, 

периферійна та приміська зони). Основним документом даного шару є 

Генеральний план міста розроблений згідно закону «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011,  ДБН 360-92** та ін.. 

Задачами функціонального зонуванням території міста є встановлення 

обмеження щодо типу і характеру об’єктів та виду їх переважного 

використання для забезпечення ефективних умов праці, побуту і відпочинку 

населення. Основним документом є План зонування території міста (зонінг). 

До задач містобудівного зонування включаються питання поділу міських 

територій в цілях визначення територіальних зон із встановленими 

містобудівними регламентами. Основним документом, яким регулюється 
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рішення питань зазначеного блоку є «Правила забудови міста», розробка якого 

регламентується державними будівельними нормами та типовими 

особливостями розвитку міста. 

Процедура кадастрового зонування передбачає поділ території на 

земельні ділянки, кадастрові квартали, кадастрові зони, та цілісну територію 

поселення, межі яких відображаються на індексних кадастрових картах і планах 

із зазначенням облікових номерів поселень та кадастрових номерів земельних 

ділянок. Даний вид зонування виконується з метою ідентифікації об’єкта у 

просторі та ведення Державного земельного кадастру. Зазначений шар 

інформації, регулюється законом України «Про державний земельний кадастр» 

від 07.07.2011 та Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012. 

Оціночне зонування території виконується під час проведення земельно – 

оціночних робіт для спрощення виконання та підвищення точності оцінки 

земельних ділянок. Межі оціночних районів та економіко-планувальних зон 

відображаються у Технічній документації з нормативної грошової оцінки 

земель, яка розробляється відповідно до Закону України від 11.12.2003 «Про 

оцінку земель», методики  та порядку «Нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів». 

Варто включити також екологічний та соціальний типи зонування, які є 

менш вивченими, але не менш важливими з точки зору екологічної безпечності 

та соціальної значущості. 

Основними завданнями екологічного зонування із застосуванням ГІС є 

характеристика природних, техногенних і соціальних умов, виявлення чинників 

та факторів, які визначають якість життя міського населення, прогноз розвитку 

несприятливих і небезпечних ситуацій у межах міської території та 

найближчому передмісті, ін. Вирішувані питання відображаються у матеріалах 

Екологічного атласу (паспорту) територіальної одиниці. 

Соціальним зонуванням в системі міських ГІС вирішуються питання, 

спрямовані на зростання добробуту та підвищення рівня життя населення за 

рахунок створення умов щодо сталого економічного, інвестиційного розвитку 

міста та розвитку ринку земель та підприємницької діяльності. Дані питання 

регулюються Програмою економічного і соціального розвитку міста. 

Виходячи з вищенаведеного, можемо відмітити, що сучасні системи 

міської ГІС – це комплексний програмний засіб, який дозволяє визначити у 

графічному та текстовому форматі напрями дозволеного та обмеженого виду 

використання території, сформувати територіально-просторове розміщення 

об’єкту з урахуванням його цільового та функціонального виду використання, 

визначити рівень його потенційних економічних (прибуткових) можливостей та 

врахувати перспективний розвиток за наявними ресурсними, соціальними та 

екологічними питаннями. 
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Ринок нерухомості ділиться на кілька сегментів, рівних між собою і 

відрізняються лише одним фактором. Перший сегмент - некомерційна 

нерухомість, призначена для проживання людей. Другий сегмент - комерційна 

нерухомість - приміщення, призначені для здійснення комерційної діяльності. 

До комерційної нерухомості можна віднести приміщення, які не призначені для 

проживання в ньому людей. Поняття комерційної нерухомості включає в себе: 

офісні приміщення (у т.ч. офіси відкритого типу й офіси закритого типу), 

магазини, ресторани, кафе, торгівельні центри, склади, виробничі приміщення, 

будівлі заводів, майнові комплекси, будівельні площадки та ін. 

Сьогодні комерційна нерухомість набагато привабливіша для 

інвестиційних цілей, ніж житлова. Комерційну нерухомість купляють з різними 

завданнями: для здачі в оренду, реконструкції та перепродажу, для ведення 

власного бізнесу. У будь якому випадку – комерційна нерухомість ліквідний та 

високодохідний актив, до пошуку якого слід відноситися однаково 

відповідально, як й при покупці житла.  

Сучасна характеристика ринку комерційної нерухомості дає чітке 

відображення позитивної тенденції розвитку та зростання ринку в цілому. 

Після світової кризи, якої кілька років тому торкнулися всі сфери без винятку, 

ринок комерційної нерухомості став помітніше оживати і відновлюватися. У 

порівнянні з тим періодом на сьогоднішній день відзначається позитивна 

динаміка і стабільність на ринку. 

Пожвавлення будівництва та розширення пропозиції не тільки позитивно 

вплинули на зростання попиту і активацію учасників, але й підняло на новий 

рівень якість запропонованих об'єктів. 

Якісна характеристика ринку комерційної нерухомості ясно показує, що 

більшість запропонованих об'єктів відповідають всім вимогами і наближені до 

європейських стандартів. Це особливо помітно в бізнес - центрах, які 

пропонують площі під оренду для офісів. У них є все необхідне, і вони 

відрізняються розвиненою інфраструктурою, ціна при цьому збережена досить 

прийнятна. 

Сама характеристика ринку комерційної нерухомості дозволяє об'єктивно 

оцінювати зміни, що відбуваються на ринку і своєчасно реагувати на них, 

отримувати достовірну інформацію про намічені тенденції і завжди бути в 

курсі всіх змін. 

Основні показники, які впливають на попит та вартість ринку 

комерційної нерухомості є показність, практичність, не віддаленість від центру, 

можливість простого під'їзду, наявність близької парковки.  
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Сама оренда нерухомості під офіс багато в чому залежить від того, що 

саме хоче орендар бачити в обов'язковому порядку. Адже наявність головних 

вимог і відповідність саме типу бізнесу орендаря - це запорука успіху та 

подальшого просування.  

Орендуючи комерційну нерухомість як джерело доходу, потенційний 

орендар повинен врахувати перш за все концепцію використання цієї 

комерційної нерухомості. Саме правильно визначена концепція дозволить 

грамотно обрати об’єкт комерційної нерухомості й отримати максимальний 

прибуток. 

Різні види бізнесу, вочевидь, висувають до комерційної нерухомості різні 

види вимог: що добре для ресторану, може абсолютно не підійти для офісу або 

торгової площі. Ось, а оцінка відповідності приміщення передбачуваної 

концепції складається з багатьох параметрів – від місцерозташування до стану 

аналогічного бізнесу поблизу, до технічного стану комерційної нерухомості й 

комунікацій. І якщо підприємець є новачком в цій сфері, то без консультанта з 

комерційної нерухомості тут не обійтися. 

Головне питання, яке слід з’ясувати до укладення договору оренди 

комерційної нерухомості, – доходи й ризики. Навіть багато експертів не можуть 

дати зрозумілої відповіді на питання як прогнозувати ризики й доходність в 

галузі комерційної нерухомості, оскільки треба врахувати надто багато 

нестабільних факторів: курс долара, ціни на нафту й газ, макро- й 

мікроекономічну ситуації й т. д.  

Ринок офісної нерухомості Харкова до недавнього часу був в основному 

представлений перепрофільованими приміщеннями інститутів, готелів і т.п. 

Починаючи з 2005 року, на ринок почали активно виходити нові об'єкти (в 

основному класу В), правду кажучи, площа більшості із них була невелика. 

Сьогодні на стадії реалізації знаходиться ряд масштабніших проектів, 

наприклад: БЦ «Ковчег», ОТЦ «PLATINUM PLAZA», «Тетріс». Основними 

гравцями ринку є місцеві компанії, зокрема «концерн АВЕК і Ко», «Макрокап 

девелопмент Україна», «Авантаж» та ін. 

Інвестиційна привабливість ринку офісної нерухомості, як втім і інших 

сегментів комерційної нерухомості, для інвесторів базується на високому 

попиті на професійні приміщення, на тлі недостатньої пропозиції викликаного, 

як низьким об'ємом існуючого ринку професійних об'єктів так і постійними 

затримками з введенням нових об'єктів в експлуатацію. 

На теперішній час попит на офісні приміщення в професійних об'єктах 

генерується в основному за рахунок середніх і крупних вітчизняних компаній, 

які збільшують масштаби діяльності і розширюють свої штати, а також 

іноземних компаній, що працюють в Україні. 

При цьому необхідно відзначити, що для насичення ринку буде потрібно 

мінімум 3-5 років за умови надходження на ринок значних об'ємів нових площ. 

Тому у вітчизняних і іноземних девелоперів та інвесторів існує час для 

отримання значних прибутків від реалізації проектів на ринку офісної 

нерухомості. 
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Охочих привласнити частину муніципальної землі, без будь яких на це 

документів, і тим самим обійти закон, як показує практика, зростає. Зокрема, 

загострились проблеми самовільного захоплення земельних ділянок, 

будівництва без документального оформлення та ін. 

За даними Генпрокуратури, в Україні 300 тис. га землі самовільно 

захопили фізичні або юридичні особи, незапризначенням використовується 10 

тис. га. Найбільше земельних правопорушень в земельній сфері у Києві та 

області, Криму та Одесі. У Харківській області, наприклад, шляхом 

самозахоплення використовується близько 57,3 тисячі га землі. 

Слід зазначити, що на початок 2013 року на Кримському півострові 

налічувалося 56 самовільно зайнятих земельних масивів загальною площею 

більше 2000 га , які визначаються як «поляни протесту». Особливо їх багато в 

місті Сімферополі (13 самовільно зайнятих ділянок площею 320 га) та 

Сімферопольському районі (21 масив близько 1000 га).  

Одним з гучних є справа про махінації в селі Лісники Києво -

Святошинського району Київської області. Суть «резонансу» полягає в тому, 

що не без участі голови сільради в межах села незаконно було виділено 10 

гектарів лісу. Проведена міліцією виїмка документів підтвердила, що ліс 

незаконно введений в межі села, а потім безоплатно виділено у власність 33 

громадян. Навіть були отримані державні акти на цю землю. І таких прикладів 

в Україні досить багато. Зокрема, це великі території поблизу водойм у 

Черкаській, Запорізькій, Волинській областей, ліси Закарпаття. Жодна земельна 

афера не обходиться без службових зловживань чиновників. Алгоритм дій 

зрозумілий - самовільне захоплення, узаконення та подальший продаж.  

Під поняття «самовільне захоплення землі» потрапляє така дія, як 

невчасне продовження договору оренди земельної ділянки для будівництва. 

Визначено, що земельні закони не діють через їх недосконалості або 

нехтування ними.призводять до зловживань, несплати податків, втрати 

державою земель. В Одесі втрачено 400 га оздоровчого призначення, тривають 

спроби зменшити площу Нікітського ботаничного саду на 150 га. І якщо в 

Закарпатті з незаконного використання повернули 31 тис. га, то в Криму тільки 

1 тис. га. 

Є ще один різновид «самозахоплення» і «самобуду» - це сумнівні гаражні 

кооперативи на пустирях, самостійні дачні ділянки та ще «малі архітектурні 

форми»: самопальні прибудовані до першого поверхах балкони і веранди.  

Аналіз порушень, виявлених інспекційними підрозділами Держкомзему 

України , свідчить про те, що самовільне захоплення земельних ділянок є 

найбільш поширеним серед всіх порушень земельного законодавства. Причини 

самозахоплення земельних ділянок мають регіональні особливості . Так , 
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наприклад, в АР Крим та на території Житомирської області виявлено факти 

самозахоплення ділянок для розробки кар'єрів, у Луганській області - для 

розробки і видобутку корисних копалин. На територіях Полтавської, Сумської, 

Харківської, Чернігівської областей самовільне захоплення здійснювався 

підприємствами нафтогазового комплексу. 

При виявленні фактів самозахоплення ділянок держінспектори з 

контролю за використанням та охороною земель застосовують до винних осіб 

заходи у відповідності зі ст.53-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Як правило, тільки після цього більшість порушників 

приступають до оформлення документів на право власності та користування 

земельними ділянками. Оскільки процес виготовлення документів досить 

тривалий, значну кількість порушень залишається тривалий час не усунуті. 

Практиці відомі випадки, коли суд визнавав рішення місцевих органів 

влади про виділення земельних ділянок незаконними. Є приклади, коли 

державні органи видавали дозволи на здійснення будівництва на земельних 

ділянках, де будівництво заборонено законом. Самовільним будівництвом 

також вважається таке без затвердження проекту або з істотними порушеннями 

будівельних норм і правил, а також будівництво з істотними відхиленнями від 

проекту. 

Станом на 2011 р. у Росії відділом госземконтроля було виявлено близько 

1000 порушень земельного законодавства, більше 500 осіб притягнуто до 

адміністративної відповідальності, а сума накладених штрафів склала більше 

мільйона рублів. Найпоширенішим порушенням фахівці називають зведення 

парканів на прибудинкових територій. У районі Великого Острова в Читі, в 

житловому секторі, власник будинку вирішив незаконно обгородити вулицю, 

побудував паркан, тим самим перетворив провулок Тихий - в глухий кут. 

За законом Росії на таких правопорушників, відповідно до статті 7, пункт 

1 кодексу про адміністративні правопорушення накладається адміністративний 

штраф і виноситься припис про усунення правопорушення.. 

Слід зазначити, що в сучасних умовах можна говорити лише про декілька 

успішних прикладів щодо усунення самовільного будівництва, приклад тому - 

знесення торгових наметів кримських татар на горі Ай -Петрі, акція по 

знесенню шестиповерхового житлового будинку, ініційована владою Вінниці, 

знесення МАФів у місті Києві.  

Таким чином, у результаті дослідження виявлені проблемні аспекти щодо 

самозахоплення земельних ділянок в Україні, встановлені їх особливості, 

природу для розробки відповідних управлінських дій відносно зростання 

ефективності та результативності якості наданих послуг в сфері земельних 

відносин. 
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Для забезпечення ефективного функціонування вітчизняних підприємств, 

їх розвитку необхідно створити умови щодо здійснення достовірної й повної 

оцінки землі та нерухомого майна. У цьому контексті важливого значення 

набуває розробка та реалізація системи інформаційної безпеки в сфері 

оціночної діяльності.  

На сучасному етапі економічних перетворень інформаційно-аналітичне 

забезпечення оціночної діяльності знаходиться на низькому рівні, що 

призводить до накопичення негативних явищ, поглиблення диспропорцій та 

дисбалансів. Зокрема, відсутня стратегія розвитку земельних відносин, 

ефективного використання земельного фонду, низький рівень застосування 

законодавчого забезпечення, належного управління земельними ресурсами. 

Крім того, відсутність ефективного та розвиненого фондового ринку не сприяє 

формуванню інформаційно-аналітичного забезпечення щодо оцінки бізнесу та 

цілісних майнових комплексів.   

Для вирішення представлених проблем особливого значення набуває 

формування системи інформаційної безпеки в сфері оцінки землі та нерухомого 

майна. Систематизуючи теоретико-методичні підходи, запропоновано 

визначати інформаційну безпеку як стан, що створюється шляхом здійснення 

комплексу взаємопов’язаних дій, спрямованих на забезпечення управління 

інформаційними потоками, їх контролю та моніторингу для отримання 

достовірної й повної оцінки землі та нерухомого майна. 

Формування системи інформаційної безпеки в сфері оцінки землі та 

нерухомого майна здійснюється на основі відповідних принципів: 

комплексності,безперервності, своєчасності, законності, економічної 

доцільності, самостійності управління, спеціалізації, взаємодії і координації, 

централізації. Крім того, управління системою інформаційною безпекою 

реалізується на основі взаємопов’язаних дій, що включають перманентній 

моніторінг і контроль за можливими загрозами, визначення методів щодо 

забезпечення інформаційної безпеки, використання професійно підготовленого 

персоналу, застосування наявних засобів інформаційного захисту. 

У цьому контексті для вирішення поставлених завдань використовуються 

системи захисту: 

1) системи електронного захисту:комп’ютерна безпека (маркування 

файлів; формування особистих паролів; шифрування інформації; забезпечення 

захисту приміщень, де знаходяться інформаційні системи; централізоване 

управління інформацією; побудова систем додаткової перевірки інформації з 

можливим її блокуванням);технологічна безпека (застосування сучасних 

технологічних систем і засобів, що попереджають і блокують відтік 

інформації); 
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2) системи персонального захисту: відкриті системи, коли 

персональний користувач має доступ до інформації; ізоляційні системи, в яких 

користувач забезпечує блокування деякої інформації відповідно до інших груп 

користувачів;управляючі системи, інформація в яких не може формуватись або 

використовуватись без дозволу користувача; закриті системи, в яких 

інформацію запрограмовано керівниками підрозділів або підприємств й без їх 

дозволу не можливо її отримати; 

3) системи психологічного захисту – орієнтовано на відповідність 

психологічного, морального й розумового рівня користувача автоматизованим 

системам управління для мінімізації помилок у системі й витоку інформації; 

4) віртуальні системи захисту – які спрямовано на об’єдання в єдиний 

комплекс всіх суб’єктів, зацікавлених у формуванні й отриманні інформації із 

інформаційними технологіями, в яких захист відбувається системою самостійно 

через відповідний інструментарій; 

5) орієнтовані системи захисту:системи, що орієнтуються на список - 

полягають у використанні охороною ідентифікаційного списку зареєстрованих 

користувачів, у яких знаходиться спеціальний ключ і без дозволу охорони не 

можливо ввійти в інформаційну систему підприємства;системи, що 

орієнтуються на ключ – пов’язані з використанням відповідного ключа 

користувачем інформації, описання якого знаходиться у охорони;системи, що 

орієнтуються на керівника; комбіновані системи, які узагальнюють в собі 

ознаки й особливості систем, що представлено вище. 

Таким чином, узагальнюючи вищенаведене визначено, що для 

забезпечення повної й достовірної оцінки землі та нерухомого майна необхідно 

розробити та реалізовувати системи інформаційного захисту, які базуються на 

сучасних інструментах та технологіях і враховують високий рівень 

організаційної культури й професіоналізму персоналу. 
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Оцінка землі та нерухомого майна є складним комплексним процесом, що 

включає взаємопов’язані дії, які включають збір та обробку інформації щодо 

об’єкта оцінки, формування інформаційно-аналітичного забезпечення, вибір 

методів та інструментарію оцінки, їх застосування, складання відповідного 

документального забезпечення, інтерпретація отриманих результатів. У цьому 

процесі особливу увагу запропоновано приділяти визначенню рівня взаємодії 

зацікавлених осіб (стейкхолдерів). 

Узагальнюючи існуючі теоретико-методичні підходи, стейкхолдери 

визначаються як групи фізичних та юридичних осіб, що взаємодіють та 

впливають на об’єкт оцінки, враховуючи сучасні умови господарювання. 

У процесі оцінки землі та нерухомого майна необхідно враховувати групи 

стейкхолдерів, які складаються із:  

1. Зовнішні стейкхолдери: 

1.1. Інвестори: вітчизняні й закордонні інвестори. 

1.2. Партнери. 

1.3. Социз (соціальні групи): громадські організації, недержавні фонди, 

правозахисники, органи громадського контролю, профспілкові організації, інші 

соціальні групи. 

1.4. Кредитні установи: банки, кредитні спілки, інші фінансові установи. 

1.5. Органи державного управління: центральні органи державного 

управління, регіональні органи державного управління, органи місцевого 

самоврядування, фіскальні органи, інші органи державного управління. 

1.6. Зовнішні органи, що забезпечують перевірку фінансово-

господарської діяльності (аудитор або аудиторська компанія). 

2. Внутрішні стейкхолдери: 

2.1. Органи управління. 

2.2. Внутрішні органи, що забезпечують перевірку фінансово-

господарської діяльності та результатів оціночної діяльності. 

2.3. Управлінці різного рівня: топ-менеджери, керівники підрозділів, 

керівники відділів, керівники інших організаційних структур. 

2.4. Персонал: виробничий та допоміжний персонал. 

Слід зазначити, що кожна з представлених груп зацікавлених осіб 

впливає на об’єкт оцінки та її результати. Так, наприклад, прямий вплив на 

функціонування об’єкт оцінки здійснюють інвестори й управлінці різного 

рівня, персонал та партнери, які або забезпечують зростання його вартості, або, 

навпаки, її знижують. Крім того, при здійсненні оцінки необхідно визначати 

рівень взаємодії із органами державного управління й кредитними установами. 

При здійсненні оцінки землі та нерухомого майна запропоновано 

проводити аналіз взаємодії стейкхолдерів, що включає наступні етапи: 
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1. Визначення загальної кількості стейкхолдерів. 

2. Ідентифікація й систематизація зацікавлених осіб. 

3. За визначеними групами стейкхолдерів формується відповідна 

інформаційно-аналітичне забезпечення. 

4. Оцінка значущості й важливості стейкхолдера на основі інтегрального 

показника. 

5. Характеристика цільової орієнтованості стейкхолдерів. 

6. Визначення конфлікту інтересів, що виникають між зацікавленими 

особами. 

7. Використання моделей управління взаємодії стейкхолдерів. 

8. Формування стратегічних карт зацікавлених осіб, які дозволяють 

візуально визначити взаємозв’язки між стейкхолдерами. 

9. Визначення показників, що характеризують вплив стейкхолдерів на 

результати оцінки землі та нерухомого майна. 

10. Інтерпретація отриманих результатів аналізу, яка повинна 

характеризуватись достовірністю й повнотою.  

11. Впровадження й використання отриманих результатів при визначенні 

результатів оцінки землі та нерухомого майна. 

Таким чином, у результаті дослідження запропоновано при здійсненні 

оцінки землі та нерухомого майна враховувати рівень взаємодії стейкхолдерів, 

визначаючи особливості їх функціонування, групи та вплив на об’єкт оцінки. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ГІС 

АНАЛІЗУ 
 

МАМОНОВ К.А., д.е.н., ШТЕРНДОК Е.С. 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова  

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 
 

Для забезпечення розвитку земельних відносин, отримання повної та 

достовірної їх оцінки необхідною умовою є прогнозування вартості землі 

шляхом застосування сучасного інструментарію. 

Прогнозування вартості землі на основі існуючого інформаційно-

аналітичного забезпечення запропоновано здійснювати з використанням 

засобів ГІС аналізу, зокрема набору інструментів Spatial Analyst.  

Для побудови растру, що прогнозує значення вартості квадратного метру 

земельної ділянки застосовується метод інтерполяції. Інструменти інтерполяції 

створюють безперервну (або прогнозовану) поверхню за значеннями, 

визначеним в опорних точках. Для оцінки, враховуючи великий вплив місце 

розташування на вартість, найкраще використовувати метод обернено зважених 

відстаней(IDW). 

Цей інструментарій базується на використанні методу інтерполяції, що 

оцінює значення чарунок растру за допомогою усереднення значень точок 

поряд з кожною оброблюваним осередком. Чим ближче оцінюється точка до 

центру осередки, тим більше впливу (ваги), вона має в процесі інтерполяції.  

Для здійснення інтерполяції необхідно використовувати  тільки точковий 

тип об’єктів.  

Порядок здійснення прогнозування вартості землі на основі 

представленого інструментарію включає наступні взаємопов’язані етапи: 

- формування інформаційно-аналітичного забезпечення щодо 

вартості землі; 

- налаштування екстент інтерполяції використовуючи меню Spatial 

Analyst - Options владка  Extent; 

- визначення екстент інтерполяції використовуючи просторовий 

файл, що містить межі міста; 

- отримання результатів прогнозування вартості землі; 

- інтерпретація отриманих результатів. 

Слід зазначити, що у вхідні дані додається файл, що містить інформацію 

про просторові дані та вартість земельних ділянок комерційного призначення. 

В якості поля, що використовується для інтерполяції, застосовується 

встановлена вартість одного метру квадратного. Розмір чарунки вибрано 50 

метрів з метою коректного відображення. 

Крім того, за допомогою інструментів конвертації створено растр, що 

містить значення у межах території міста, встановлена кількість класів за 

відповідним методом класифікації. 

У результаті проведення запропонованих дій щодо прогнозування 

вартості землі будується відповідна модель та растр, що відображає вартість 

земельних ділянок виробничого призначення. 
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Отримані результати інтерполяції вартості земельних ділянок 

відображають прогнозовану ціну 1 кв.м. земельних ділянок в залежності від 

місця розташування. Отримані значення вартості землі можна використовувати 

з метою прогнозування або контролю результатів експертної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

При застосуванні ГІС аналізу використовується відповідний персонал, 

який включає осіб, які пов’язані з проектуванням, експлуатацією та 

адмініструванням геоінформаційних систем: 

- ГІС-менеджер, який укладає угоди про сумісне використання даних, 

координує роботу ГІС-персоналу, контролюючи розробку корпоративної бази 

даних; 

- ГІС-аналітики, які застосовують геоінформаційні системи і 

технології. 

Таким чином, у результаті дослідження доведено необхідність 

застосування геоінформаційних систем і технологій, відповідних методів 

аналізу для прогнозування вартості землі, що є складним процесом і включає 

сукупність взаємопов’язаних дій та потребує використання підготовленого 

персоналу. 
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БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

МАМОНОВ К.А., д.е.н., ЯВЕЛЯЄВ А.В. 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова  

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 
 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні потребують 

переосмислення підходів відносно забезпечення безпеки в сфері оцінки землі та 

нерухомого майна. Зокрема, загострились проблеми, пов’язані з відсутністю 

чіткого інформаційного забезпечення оціночної діяльності, механізмів її 

проведення та здійснення безпекових процедур. Навіть, не визначені функції 

державного регулювання оціночної діяльності, які, у повній мірі, не 

розмежовані між Фондом держмайна та Держкомземом. Крім того, слід 

вказати, на значні недоліки притаманні діяльності Наглядових рад з питань 

оціночної діяльностіта існуючої системи підготовки оцінювачів. 

Враховуючи вищезазначене, для забезпечення безпекових процедур в 

сфері оціночної діяльності в Україні запропоновано трансформувати існуючи 

організаційні структури в єдину інституцію оцінки землі та нерухомого майна 

функціями якої є підготовка фахівців, розробка механізмів здійснення оцінки, її 

інформаційно-аналітичне й нормативно-правове забезпечення.  

Особливого значення набуває підвищення ефективності результатів 

проведення оцінки землі та нерухомого майна, її достовірності та можливості 

довгострокового застосування, враховуючи сучасні умови господарювання.  

Для формування повноти та відкритості оціночної діяльності 

запропоновано змінити акценти щодо формування й реалізації основних 

механізмів, процедур та інструментів від державного регулювання до 

недержавного й створення розгалуженої системи управління на основі 

саморегулівних організацій оцінювачів. У визначеній системі для забезпечення 

дієвості функціонування саморегулівних організацій оцінювачів необхідно 

забезпечити обов’язковість членства в одній із організацій, здійснення 

експертизи спірних звітів спеціально створеними для таких цілей експертними 

радами та формування системи дисциплінарних покарань. 

Визначені проблемні аспекти, пов’язані із методичним регулювання 

оцінки майна та забезпечення правового регулювання представленого процесу. 

Для реалізації безпекових процедур необхідно створити механізм 

інформаційного забезпечення, який передбачаєлокальні центри інформаційного 

захисту, звортні зв’язки між елементами, застосування сучасних інструментів. 

Крім того, в сфері оцінки землі та нерухомого майна для забезпечення 

безпеки створюють умови для функціонування підрозділів безпеки на основі 

використання інформаційно-аналітичного забезпечення моніторингу 

фінансово-економічної безпеки, які передбачають наступні заходи: 

- здійснювати обстеження об’єктів на предмет виявлення реальних 

загроз несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації; 

- розробка політики безпеки, організаційно-розпорядчих документів і 

заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки системи відповідно до вимог 
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по захищеності технічних і програмних засобів від витоку конфіденційної 

інформації;  

- проектування системи інформаційної, економічної та фінансової 

безпеки; 

- створення прототипу системи інформаційної, економічної та 

фінансової безпеки;  

- розробка системи інформаційної, економічної та фінансової безпеки;  

- реалізація системи інформаційної, економічної та фінансової безпеки 

в діючу виробничу, організаційну та ін. структуру об’єктів; 

- підвищення кваліфікації персоналу та здійснення його атестації. 

Таким чином, запропоновано напрями та заходи забезпечення безпеки в 

сфері оціночної діяльності, враховуючи сучасні умови господарювання, 

інструментарій і організаційні трансформації. 
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СМІЛКА В.А., к.т.н. 

Департамент містобудування та архітектури КМДА (м. Київ) 
 

РЕЄСТР ВУЛИЦЬ – ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС МІСТОБУДІВНОГО 

КАДАСТРУ МІСЦЕВОГО РІВНЯ 
 

Анотація: у статті наведено передумови та принципи створення в м. Києві електронного 

реєстру вулиць та інших  поіменованих об’єктів.     
 

Аннотация: в статье описано предпосылки и принципы создания в г. Киеве электронного 

реестра улиц и других поименованных объектов.   
 

Abstract: This article describes the background and principles of creation in Kiev electronic registry 

of streets and other named objects. 
 

Streszczenie: Artykuł opisuje tło i zasady tworzenia elektronicznego rejestru w Kijowie i innych 

ulic nazwanych obiektów. 
 

Ключові слова: реєстр вулиць, база даних, вулиці, довідник вулиць, містобудівний кадастр  
 

Містобудівна діяльність передбачає планувальний розвиток та забудову 

території. Із розвитком забудови в місті з’являються нові вулиці у 

новозбудованих масивах, постійно розширюється вулично-дорожня мережа, 

внаслідок чого змінюється конфігурація вулиць. Для впорядкування вуличного 

господарства та організації постійного моніторингу змін назв вулиць та 

конфігурацій в м. Києві постала необхідність у розробленні нової міської 

системи обліку вулиць Києва, що дозволила б зберегти історію найменувань 

вулиць, змін їх геометрії з електронними копіями відповідних офіційних 

документів.  

Передумовою створення системи обліку вулиць м. Києва були такі 

проблеми:  

 відсутність геопросторової прив’язки міських об’єктів (початок і 

кінець вулиць, їх перехрестя); 

 реєстри вулиць ведуть різні підрозділи й організації; 

 невпорядкованість назв вулиць, бульварів, провулків у розпорядчих 

документах та рішеннях органів місцевого самоврядування. 

Нормативне супроводження створення та ведення бази даних реєстру 

вулиць в системі містобудівного кадастру місцевого рівня обумовлене 

вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 «Про 

містобудівний кадастр», рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 

№887/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших 

поіменованих об’єктів у м. Києві». 

Роботи зі створення реєстру проводились Державним науково-дослідним 

підприємством «Картографія» за замовленням Департаменту містобудування та 

архітектури (м. Київ).   
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База даних реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів включає 

наступні окремі реєстри з просторовими об’єктами: 

1) реєстр вулиць та інших поіменованих елементів міської вулично-

дорожньої мережі; 

2) реєстр поіменованих структурно-планувальних та рекреаційних 

елементів території; 

3) реєстр поіменованих природних об'єктів місцевості; 

4) реєстр поіменованих дорожньо-транспортних об'єктів і споруд; 

5) реєстр адміністративних районів міста; 

6) реєстр поштових відділень; 

7) реєстр житлово-експлуатаційних організацій. 

У структурі записів кожного із реєстрів визначаються такі інформаційні 

блоки: 

- блок ідентифікації; 

- блок найменувань; 

- блок додаткових відомостей; 

- блок просторової локалізації поіменованого об'єкта. 

Блок ідентифікації містить унікальний цифровий код об'єкта, який 

забезпечує однозначну ідентифікацію об'єкта та призначений для реалізації 

інформаційно-логічних зв'язків у базі даних реєстру вулиць та інших 

поіменованих об'єктів. 

Блок найменувань містить: 

повне офіційне найменування об'єкта, призначене для використання в 

правових документах; 

скорочене офіційне найменування об'єкта, що допустимо для 

використання в правових документах (у разі наявності); 

передачу найменування об'єкта додатково російською мовою та його 

транслітерацію латиницею; 

код категорії (типу) об'єкта. 

Блок додаткових відомостей містить:  

найменування району (районів), де територіально розташований об'єкт; 

історичну довідку; 

тип, дата, номер і заголовок документа про присвоєння найменування 

об'єкта; 

словесний опис місця розташування об'єкта на території міста 

(наприклад: починається від..., проходить по..., закінчується на...); 

відомості про колишні (тип, дата, номер і заголовок документа про 

присвоєння колишнього найменування об'єкта) та/або альтернативні 

найменування об'єкта; 

відомості про ліквідацію об'єкта (причину ліквідації; тип, дата, номер і 

заголовок документа про ліквідацію об'єкта). 

Блок просторової локалізації визначає координатну прив'язку 

поіменованого об'єкта на плані міста та містить відомості: 

про тип просторової локалізації об'єкта; 
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про джерело координатного опису місцезнаходження об'єкта; 

власне координатний опис просторової локалізації. 

Залежно від виду об'єкта для потреб реєстру вулиць та інших 

поіменованих об'єктів визначаються такі типи просторової локалізації 

поіменованих об'єктів: 

координатно-просторова прив'язка елемента ВДМ, що визначається 

координатами осьової лінії елемента або сукупністю таких ліній для елемента 

ВДМ з розгалуженою структурою; 

координатно-просторова прив'язка поіменованого планувального 

елемента або ландшафтно-рекреаційного об'єкта, що визначається лінією 

контуру межі елемента/об'єкта; 

координатно-просторова прив'язка об'єкта місцевого топоніма з 

нечіткими межами (назви масивів, урочищ тощо), що визначаються 

координатами точок контуру умовної межі або координатами точки умовного 

центроїду відповідного територіального утворення. 

Кожний елемент вулично-дорожньої мережі у своїх кінцевих точках 

(початок і закінчення) та проміжних точках (перетин, примикання інших 

вулиць) пов'язаний з іншими елементами транспортно-пішохідної мережі або 

кінцеві точки можуть бути вільні (тупик або межа міста). У кінцевих точках 

можливе примикання до кількох вулиць (перехрестя) або площі. Осьові лінії 

елементів вулично-дорожньої мережі за топологією мають складати планарний 

граф, що вимагає наявності точок в усіх перетинах осьових ліній. 

Визначаються такі допустимі джерела координатного опису 

місцезнаходження об'єкта: 

офіційні дані Містобудівного кадастру про координати об'єктів 

містобудування, які відповідають поіменованим об'єктам, що підлягають 

реєстрації; 

офіційні дані Державного земельного кадастру про координати меж 

земельних ділянок, які відповідають поіменованим об'єктам, що підлягають 

реєстрації; 

офіційні дані міського земельного кадастру про координати меж 

земельних ділянок, які відповідають поіменованим об'єктам, що підлягають 

реєстрації; 

цифрова топографічна основа міста (цифрова карта масштабу 1:10000 або 

цифровий план масштабу 1 : 2000); 

цифровий ортофотоплан міста аналогічних масштабів; результати 

натурних топографо-геодезичних знімань. 

Паралельно з розробкою електронного реєстру вулиць та інших 

поіменованих об’єктів з їх просторовими та містобудівними характеристиками 

вживались заходи з підготовки друкованого видання офіційного довідника 

«Вулиці міста Києва».  

Загальними принципами формування, функціонування, розвитку та 

використання реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів міста і довідника 

вулиць м. Києва є: 
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- Спадковість. Формування, систематизація, реєстрація відомостей про 

поіменовані об’єкти на території міста здійснюються з використанням 

довідників, класифікаторів та інших даних, створених в процесі 

функціонування інших міських інформаційних систем. 

- Просторова локалізація. Інформація про найменування об’єктів в 

реєстрі з координатним описом просторового положення об'єкта на плані міста. 

- Унікальність. Найменування та код двох однотипних поіменованих 

об'єктів збігатися не може. 

- Офіційність топоніма. Єдиним офіційним найменуванням об'єкту на 

території міста вважається найменування, що затверджено та зареєстровано в 

реєстрах вулиць та інших поіменованих об'єктів міста в установленому 

порядку. 

- Обов'язковість. Використання у всіх офіційних документах 

регіональних органів державної влади й місцевого самоврядування, міських 

інформаційних системах щодо найменування та кодів поіменованих об’єктів, 

зареєстрованих в реєстрі вулиць та інших поіменованих об'єктів міста є 

обов’язковим. 

- Загальнодоступність. Інформація з реєстру вулиць та інших 

поіменованих об'єктів міста повинна мати просту процедуру отримання й 

надаватися безкоштовно або за плату, що не перевищує вартість вибірки даних 

з реєстрів, копіювання та матеріальних носіїв інформації. 

- Публічність. Відомості про поіменовані об’єкти на території міста , що 

підлягають занесенню в реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів міста, 

оприлюднюються в офіційних обговореннях, а також в засобах масової 

інформації та в мережі Інтернет. Зауваження та пропозиції щодо цих 

відомостей розглядаються та враховуються в кінцевій редакції відомостей, що 

підлягають затвердженню та занесенню у реєстри в установленому порядку. 

- Відкритість. Відсутність в даних про поіменовані об’єкти, включаючи 

координатний опис їх просторової локалізації, інформації, що містить державну 

або комерційну таємниці й конфіденційну інформацію.  

- Історичність. Обов'язковість зберігання в реєстрі вулиць та інших 

поіменованих об'єктів міста  усіх офіційних змін щодо інформації про 

поіменовані об’єкти, яка підлягає обов’язковій реєстрації.  

- Документованість. Внесення або будь-які зміни раніше зареєстрованої 

інформації в реєстрі вулиць та інших поіменованих об'єктів міста  повинно бути 

підтверджено документально з обов'язковим посиланням  на нормативно-

розпорядчі акти, з якими дане внесення або зміна пов'язані. 

При складанні офіційного довідника «Вулиці міста Києва» було 

використано інформаційні ресурси таких установ та організацій: Департаменту 

містобудування та архітектури і Департаменту земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції 

України, Українського державного підприємства поштового зв’язку 

«Укрпошта», Державного науково-виробничого підприємства «Картографія». 
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Довідник містить понад 2600 статей про об’єкти вулично-дорожньої 

мережі Києва (алеї, бульвари, вулиці, набережні, площі, проспекти, провулки, 

проїзди, тупики, шосе, узвози, лінії).  

У статтях подано інформацію про: 

- найменування об’єкта державною мовою – офіційну назву об’єкта, 

допустиму для використання у правових документах; додатково подано назву 

російською мовою та латиницею, а також унікальний номер (код) об’єкта, який 

забезпечує його однозначну ідентифікацію та призначений для реалізації 

інформаційно-логічних зв’язків;  

- документи, що ідентифікують встановлення назви об’єкта: тип, дата, 

номер і заголовок документа про присвоєння йому найменування, а також 

розкривають історичні відомості;  

- розташування об’єкта – інформацію про адміністративний район Києва, 

в якому пролягає вулиця, її початок та кінець, а також вулиці, що прилягають; 

Зв'язок довідника вулиць з просторовою інформацією про вулиці міста 

відбувається завдяки унікальному номеру (коду) об’єкта через геопортал 

містобудівного кадастру м. Києва. 

Для здійснення оперативних, соціально-економічних та господарських 

функцій у місті планується встановити зв’язок з іншими базами даних та 

пошуковими інформаційними системами, такими як аварійні та диспетчерські 

служби міста, реєстраційні органи міського і державного підпорядкування та 

довідково-інформаційні ресурси.  

Створення реєстру вулиць має важливе економічне значення. Реєстр 

вулиць є базовою інформаційною основою для створення електронного реєстру 

адрес та формування адреси об’єкта нерухомого майна. Адреса як основний 

унікальний атрибут об’єкта нерухомого майна, однозначна й безпомилкова 

ідентифікація об’єкта в просторі є гарантією конституційного права власності 

на це майно.  

В сфері інформатизації суспільства та розвитку містобудівного кадастру в 

Україні постає нагальне питання – формування адресного простору за єдиними 

національними принципами, стандартами і правилами. Повинні бути 

уніфіковані правила присвоєння назв вулиць та структура даних 

геопросторових реєстрів вулиць і адрес, що унеможливить створення 

різноформатних інформаційних ресурсів, які потребують великих 

капіталовкладень при інтеграції систем на верхніх рівнях інформаційної 

взаємодії.  
 

1. Рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 №887/9394 «Про деякі питання 

ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у м. Києві»; 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний 

кадастр». 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ НОРМАТИВНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
 

УМНИЦЫН В.В. 

Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова 

61002, Украина, г.Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17 

E-Mail: 132d@mail.ru 
 

Стремление Украины в современное общество требует решения ряда 

задач социально-экономической жизни страны. Одной из таких 

первостепенных задач является решение проблем, связанных с собственностью, 

землѐй и налогами. В рамках этого вопроса одно из направлений - нормативная 

денежная оценка населѐнных пунктов, результаты которой необходимы для 

разработки направлений и принятия управленческих решений относительно 

распределения и использования земли, а также продажи, аренды или 

налогообложения. 

Нормативная денежная оценка земли представляет собой строго 

регламентированный алгоритм, представленный в нормативном акте «Порядок 

проведения нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий и 

земель населѐнных пунктов». 

Решение этой задачи может быть выполнено инструментами применения 

географических информационных систем, которые позволяют не только 

ускорить и автоматизировать процесс проведения оценки, значительно 

сокращая трудовые и финансовые затраты, но и в значительной мере позволяет 

визуализировать коэффициенты и промежуточные результаты, увеличивая 

таким образом прозрачность процесса как для специалиста-оценщика, так и для 

общественности как потребителя. 

На данный момент существует ряд программ, задачей которых является 

автоматизация нормативной денежной оценки. Разработаны они 

непосредственно под требования законодательства Украины, но базируются на 

тех или иных ГИС продуктах зарубежных производителей и лишь дополнены 

специализированными функциями и автоматизирующими алгоритмами, 

например ГОРОД, ТЕРЕН, LandValue, LPS1.2, ЗЕМФИС и т. д. В основном 

базой являются продукты компании ESRI (40%) и INTERGRAPH (до 30%), 

Autodesk и т. д. Тем не менее — основную стоимость данных ГИС систем 

составляет не программно-аппаратный комплекс, а непосредственно данные. 

В связи с ростом объѐмов информации для обработки, развитием мировой 

сети интернет и облачных сервисов идея сетевой базы данных знаний 

становится необходимостью. Также скорость развития инфраструктуры требует 

максимально быстрой актуализации информации, изменения в которой должны 

незамедлительно быть отражены в проведениях новых денежных оценок. 

Подобные требования могут быть удовлетворены созданием 

национального облачного сервиса, основанном на базе ГИС-сервера, который 

хранит исходную информацию. Реализация такой службы будет удобна 

совместно с использованием открытой кадастровой карты, которая уже дает 
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часть необходимой информации — местоположение оцениваемого участка. 

Региональные, зональные и локальные коэффициенты возможно легко 

рассчитать используя службы ГИС общегосударственного, регионального и 

районного уровня соответственно.  

Следует отметить, что географическая информационная система 

нормативной денежной оценки населѐнных пунктов может быть применена и 

для нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначени, а 

базы знаний, которые используются для этих оценок, могут использоваться и 

для обеспечения других сфер жизнедеятельности человека — например ГИС 

управления и мониторинга систем газоснабжения, водопровода, 

теплоснабжения. То есть в рамках своих задач системы контролируют 

своевременную оплату потребителем поставленных услуг, состояние 

инженерных сетей, а в случае оценки — дают обоснование локальным 

параметрам «наличие газопровода», «наличие водопровода», «наличие 

электроснабжения», «наличие теплоснабжения». 

Таким образом, применение ГИС-технологий позволяет проводить 

нормативную денежную оценку значительно быстрее и эффективнее, а 

результаты такой оценки — надѐжнее. 
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ШАУЛЬСЬКИЙ Д. В.  

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова  

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17  

E-mail: gis@kname.edu.ua 
 

Характерною ознакою земель населених пунктів є входження до їх складу 

земель різних категорій. Цей факт був одним з аргументів на користь 

невизнання земель населених пунктів окремою категорією земель. Проте варто 

зазначити, що належність однієї земельної ділянки одночасно до кількох 

категорій земель – явище поширене і в принципі неминуче. На жаль, 

законодавство не завжди чітко визначає, як вирішуються колізії між різними 

правовими режимами земель.  

Відповідно до чинного законодавства України, розмір нормативної 

грошової оцінки земель в населених пунктах залежить від багатьох факторів, у 

тому числі від коефіцієнта функціонального використання землі. Маються на 

увазі цілі використання зазначеної земельної ділянки землевласником чи 

землекористувачем – житлова та громадська забудова, комерційне 

використання тощо. Сутність коефіцієнту функціонального використання 

полягає в тому, що він ураховує відносну прибутковість видів економічної 

діяльності.  

Порядок нормативної грошової оцінки передбачає виділення на території  

населеного пункту 10 категорій земель за функцією використання, серед них – 

землі змішаного використання, для яких коефіцієнт визначається як 

середньозважене (за площею) значення коефіцієнтів функціонального 

використання окремих частин земельної ділянки.  

Досить часто підприємствам, зокрема бюджетним, доводиться здавати в 

оренду будівлі або їх частини суб’єктам комерційної діяльності. Внаслідок 

таких дій змінюються показники нормативної грошової оцінки землі під такими 

будівлями та, відповідно, сума земельного податку. 

Згідно статей 269, 270 Податкового кодексу України платниками плати за 

землю є власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі, а 

об’єктом оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або 

користуванні. 

Статтею 271 Податкового кодексу України встановлено, що базою 

оподаткування є нормативна грошова оцінка землі з урахуванням коефіцієнта 

індексації. Відповідно до статті 282 Податкового кодексу України передбачено 

перелік суб’єктів, звільнених від сплати земельного податку. До цього переліку 

входять заклади, установи, організації, які повністю фінансуються з державного 

та місцевого бюджетів. Утім статтею 284 Податкового кодексу України 

передбачено, що у випадку надання в оренду земельних ділянок чи окремих 

будівель, споруд суб’єктами, які користуються пільгами щодо сплати 

земельного податку, податок за такі  землі сплачується на загальних підставах. 
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Слід зазначити, що для визначення розміру земельного податку та 

орендної плати використовується нормативна грошова оцінка землі. Відповідно 

до статті 274 Податкового кодексу України ставка  податку за земельні ділянки, 

становить 1% від проведеної нормативної  грошової оцінки. Наприклад, для 

земель комерційного використання законодавством встановлений коефіцієнт 

2.5, а для земель транспорту – 1.2. Тому, у разі здавання будівель, споруд або їх 

частин підприємством транспорту (орендодавцем) іншим суб'єктам 

господарювання для здійснення комерційної діяльності, розмір нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки змінюватиметься і має бути застосовано 

коефіцієнт функціонального використання, як для земель змішаного 

використання.  

Згідно з законодавством підставою для виділення частин земельної 

ділянки різного функціонального використання є виключно затверджені дані 

інвентаризації земельної ділянки та землеустрою. Проте нормативні акти не 

регламентують порядок визначення коефіцієнту функціонального використання 

для земельних ділянок, на яких не має чіткого поділу на окремі частини за 

видами використання. Тобто механізм визначення коефіцієнта функціонального 

використання для земельних ділянок змішаного використання не 

відпрацьований. 

Таким чином, можна стверджувати, що незважаючи на розвиток і 

удосконалення багатьох питань в оцінці не відрегульованим залишається 

питання чинного законодавства щодо визначення нормативної грошової оцінки 

земель внаслідок відсутності методики визначення коефіцієнту 

функціонального використання для земельних ділянок змішаного 

використання. 
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