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1. СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ В
УКРАЇНІ ТА СВІТІ
КАДАСТР В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
К. А. МАМОНОВ, д.е.н., О. В. ДИМЧЕНКО, д.е.н.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

В існуючих трансформаційних умовах України, розвиток кадастру
характеризується неоднозначними тенденціями, пов’язаними із безсистемністю
та дублюванням функцій. Це поглиблює негативні процеси, які відбуваються в
сфері земельних відносин та земельного адміністрування. У таких умовах
важливого значення набуває розробка механізмів створення єдиної кадастрової
системи, що визначається інформаційністю, повнотою, доступністю споживачів
інформації.
Відповідно до Земельного кодексу України державний земельний
кадастр — це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка
встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права
власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність
відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих
ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику,
розподіл серед власників землі та землекористувачів.
Нажаль, у сучасних умовах нестворено єдиної кадастрової системи в
сфері розподілу та використання земельних ресурсів, де виникають проблемні
аспекти, пов’язані із системними дисбалансами, гальмуванням процедури
чіткого визначення права власності й користування, низький рівень
застосування сучасних інформаційних технологій для документального
оформлення.
Враховуючи міжнародний досвід формування та використання
кадастрової системи, створено відповідний законодавчий та інформаційний
базис, який дозволяє забезпечити доступність і однородність представленої
системи. Зокрема, розроблені та застосовуються наступні документи:
Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй для
Європи (ЄЕК ООН) - United Nations Economic Commission for Europe (UNECE);
робочої групи по земельному адмініструванню (WPLA UNECE);
Міжнародної федерації землемірів (French: Fédération Internationale
des Géomètres – FIG, яка заснована у 1878 р. у Парижі);
"Кадастр 2014";
"Кадастрове майбутнє: створення нового бачення для природи і
ролі кадастру" та ін.
Таким чином, у результаті дослідження визначена необхідність
здійснення дій, спрямованих на трансформацію кадастрової системи в України
на основі вирішення відповідних проблем та враховуючи міжнародний досвід.
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В УКРАИНЕ
В. А. МАКСИМЕНКО, к.г.н.
Луганский национальный аграрный университет
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Ратификация Верховной Радой Европейской конвенцией о ландшафтах,
наличие и рост научных исследований в области ландшафтного кадастра – с
одной стороны и отсутствие Закона Украины «О ландшафтах», качество
выполненных исследовательских работ – с другой свидетельствуют о наличии
серьезных противоречий между действующим законодательством и научноисследовательской практикой.
Мы попытались выявить, в первом приближении, суть принципиальных
противоречий и обосновать возможность их устранения.
Основываясь на Руководстве по применению Европейской конвенции о
ландшафтах, законодательной базе в Украине мы обнаружили:
- отечественные нормативно-законодательные документы, в которых
используется понятие ландшафт (независимо от прилагательных «агро»,
«сельскохозяйственный», «культурный» и т.д.) отражают неупорядоченность,
неоднозначность и разноуровенность взглядов на предмет законодательной
регламентации. Отсутствие структуры, внутренней организации делает их
эклектичными. Эклектичность законодательной нормы размывает и искажает
представление о предмете и объекте, целях и задачах исследования. Искажение
представлений затрудняет ее квалификацию среди отраслей науки и научных
специальностей
по
классификации
ВАК,
искусственно
отделяет
соответствующий накопленный научный опыт, то есть научную базу от
законодательства, делает обращение к ней необязательным, тем самым
достоверность полученных результатов сомнительной;
- сформировавшаяся законодательная база, в той части которая
использует понятие «ландшафт», есть материальное выражение заблуждения
методологического: трактовки соотношения целого и части. Признавая
ландшафт как целое, а воды, почвы и т. д. как элементы его составляющие
законодатель становится на позиции меризма: философской трактовки в
которой абсолютизируют роль частей, т.е. части управляют целым. Поэтому
разрешить противоречие между научной базой и законодательством, в части
оперирующей понятием «ландшафт» можно путем изменения методологии в
построении законодательства - меризма на диалектический метод.
Количественно целое равно сумме входящих в него элементов, качественно –
целое больше суммы составляющих его элементов. Это первый шаг
позволяющий соединить научную базу и законодательство.
Следующим шагом в устранении несоответствия механизмов реализации
законодательным нормам, является обращение к накопленному опыту в
ландшафтоведении. Ландшафтные, по своему содержанию задачи, сейчас
решаются либо не опираясь на ландшафтные знания, либо пользуются
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представлениями, которые в истории этой науки именовались как
«пейзажные», «физиономические». Этот этап еще в 1905 году был назван
немецким ландшафтоведом А.Геттнером ненаучным.
В соответствии с Европейской конвенцией о ландшафтах, ландшафт
представляет собой территориально-целостную систему, разделение которой на
составляющие элементы недопустимо. Для того чтобы это условие было
выполнено необходимо, избегать практики, когда исследования проводятся по
отдельным элементам, которые, в последствии, суммируются и объявляются
ландшафтами. Ландшафтные кадастры могут быть составлены только там, где
проведена ландшафтная съемка, есть выполненная ландшафтная схема,
которая завершена крупно - или средне – масштабной картой. В противном
случае нет объекта кадастрирования. На наш взгляд такое утверждение
достаточно очевидно и не предполагает доказательств.
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УДК 681.518.3:528
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДАНИХ ГІС У
КАДАСТРОВИХ СИСТЕМАХ
В. І. ЗАЦЕРКОВНИЙ, д.т.н., Я. М. ЛИТВИН, Р. В. БЛЯШУК
Національний авіаційний університет
03058,Україна, м. Київ, вул. Ніжинська 29Б

Сучасні ГІС у кадастрових системах зазвичай працюють з
різноформатними даними, отриманими з безлічі несумісних джерел і які
забезпечують ефективний просторовий аналіз [1]. Для спрощення процесу
обробки, збереження і можливості обміну підсистемами або іншими ГІС ці
різнорідні дані потребують попередньої первинної обробки та уніфікації.
ГІС не тільки перетворюють і зберігають геоінформацію в цифровій
формі для подальшого аналізу, вони збирають, перетворюють, агрегують,
індексують, зв'язують і добувають інформацію з відповідних просторових
кадастрових баз даних. ГІС не тільки виступають засобом інтеграції
різноманітної інформації, яку важко об'єднати за допомогою інших засобів, а й
дозволяють отримувати сукупності змінних з метою виведення та аналізу нових
відомостей і знань, тобто виступають засобом інтелектуальної підтримки
прийняття управлінських рішень.
При будь-якому способі реєстрації вхідна інформація повинна
контролюватись з метою недопущення її дублювання або виявлення в ній
похибок [2]. Свідченням цього може слугувати розроблення та впровадження
міжнародних стандартів з якості даних, що входять до комплексу стандартів
ISO 19100: ―Географічна інформація/ геоматика‖. Це, зокрема, міжнародний
стандарт ISO 19115 ―Географічна інформація – Метадані‖ та проект стандарту
ISO/DIS 19157:2011 ―Географічна інформація – Якість даних‖ [4], в якому
переглядаються та узагальнюються
положення
стандартів ISO 19113
―Принципи якості‖, ISO 19114 ―Методи оцінювання якості‖ та ISO/CD TS
19138 ―Міри якості даних‖, і на заміну яких він розробляється.
У ГІС використовують 2 основних класи даних:
– для визначення місця розташування об’єкта використовують один клас
даних – координати;
– для визначення параметрів часу і тематичної спрямованості, інший клас
даних – атрибути.
Вести мову про якість інформаційної бази ГІС можна тільки з
урахуванням якості цифрових карт (ЦК), що використовуються в ГІС. Оцінка
якості даних ЦК здійснюється з метою визначення ступеня відповідності даних
вимогам, що висуваються при створенні, оновленні або модифікації ЦК, у тому
числі вимогам нормативних документів до ЦК певного виду і масштабу при
сертифікації останніх, а також можливості використання даних ЦК в галузі, яка
відрізняється від галузі їх прямого призначення. Способи оцінки якості набору
даних ЦК можуть бути різними: автоматичними (що виконуються програмно7

технічними засобами без участі людини), автоматизованими (що здійснюються
програмно-технічними засобами за участі людини), неавтоматизовані – що
виконуються людиною.
Оцінка якості набору даних ЦК повинна здійснюватись у відповідності з
такими основними принципами:
– повнота оцінки якості даних;
– актуальність оцінки якості даних;
– коректність оцінки якості даних;
– розширюваність показників якості даних;
– встановлення критичних значень показників якості даних;
– структуризація результатів оцінки якості даних;
– спадкування і локальність значень показників якості даних;
– відсутність надлишковості подання результатів оцінки якості даних.
Якість набору даних ЦК оцінюють кількісними показниками, які
визначають за такими основними аспектами якості:
– синтаксична коректність;
– правильність логічної структури;
– актуальність даних;
– відповідність складу даних;
– логічна узгодженість даних;
– точність даних;
– відповідність цілям використання.
Допускається виключення тих аспектів якості, які не специфічним
вимогам до оцінки конкретних даних. При необхідності зазначені аспекти
якості доповнюються показниками і мірами якості даних, що визначаються
користувачем або замовником [3].
ГІС використовуються для розв’язку складних неформалізованих задач,
пов’язаних з аналізом і прогнозом явищ і подій навколишнього світу, а також з
плануванням стратегічних рішень і поточних наслідків дій, що виконуються.
Розв’язок поставлених задач буде значно ефективнішим якщо, враховувати
якість усіх даних, що використовуються в ГІС, а не тільки картографічних
матеріалів.
1. Зацерковний В. І. Геоінформаційні системи і бази даних. Кн. 1 / В.І. Зацерковний,
В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. Нац. авіац. ун-т. – Ніжин: НДУ ім.. М.
Гоголя, 2014. – 492 с.
2. Ш. Шекхар, С. Чаупа. Основы пространственных баз данных / Пер. с англ. – М.:
Кудиц- Образ, 2004. – 336 с.
3. ОСТ 68-3.4.1-03 Карты цифровые. Оценка качества данных. Основные положения.
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СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ ОБЪЕКТА ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ
В данной статье рассмотрены основные принципы создания реалистичной 3d модели
объекта после обработки фотографических данных фотограмметрическим методом, для
решения практических задач на реконструкции предприятий, визуальной оценки объектов,
при создании геоинформационных систем.
У даній статті розглянуті основні принципи створення реалістичної 3d моделі об'єкту
після обробки фотографічних даних фотограмметричним методом, для вирішення
практичних завдань на реконструкції підприємств, візуальної оцінки об'єктів, при створенні
геоінформаційних систем.
This article describes the basic principles of creating realistic 3d model object after
processing of photographic data method of photogrammetry for solving practical problems in the
reconstruction of enterprises, visual assessment of objects, for the creation of geoinformation
systems.
3d модель, фотограмметрия, проектирование, геоинформационная система

Все новое – это хорошо забытое старое или как мы создаем современный
технологический продукт с помощью технологий, которыми пользовались еще
наши деды.
С переходом к рыночной экономике для предприятий главными стали
цели изготавливать более качественную продукцию за более короткое время и с
меньшими издержками. Для того чтобы отвечать требованиям рынка,
предприятия полагаются прежде всего на компьютерные технологии и,
естественно, должны отслеживать и использовать основные тенденции в этой
сфере. На сегодняшний день наиболее значимым направлением является
переход от привычного нам 2d проектирования (генпланы на бумаге, проектные
чертежи) в сторону объектного – BIM моделирование. Что же изыскатели могут
предложить современному проектировщику?
Ответ на этот вопрос состоит в методике производства геодезических
работ. На данный момент широко распространена съемка с использованием
современных электронных тахеометров, которая позволяет получить в сжатые
сроки план площадки. Недостатком этого метода для создания 3d модели
является необходимость съемки каждой детали (выступ, угол), на что при
сложных объектах уходит очень много времени.
В последнее время технология наземного лазерного 3d сканирования
широко шагнула вперед и дает возможность получать трехмерную модель в
кратчайшие сроки (съемка с одной станции современными сканерами занимает
3-5 мин) и с высокой точностью (достигает 1-2 см). Основным недостатком
является высокая стоимость оборудования – около миллиона гривен (что
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является достаточно высоким порогом для вхождения в новый вид бизнеса,
окупаемость которого пока трудно просчитать).
В последнее время мощные вычислительные машины становиться все
доступнее, что в сочетании со специализированным программным
обеспечением позволяет, после обработки фотографических данных с
применением методов фотограмметрии создавать 3д модели объектов для
решения практических задач на реконструкции предприятий, визуальной
оценки, построении реалистичной модели при создании геоинформационных
систем.
Основными преимуществами данного метода является доступность и
простота. Процесс создания трехмерной модели полностью автоматизирован.
Полевые работы включают:
1. Расклеивание кодированных марок (рисунок 1) на объекте. Марки
являются простыми инструментами для полевой работы, которые могут
способствовать успешному воссозданию трехмерной сцены. Предусмотрено
автоматическое выявление и сопоставление марок на исходных фотографиях,
что позволяет сэкономить время на ручную расстановку, и дает возможность
верного соответствия для повышения эффективности процедуры выравнивания
фотографий.
2. Координирование марок тахеометром. При обработке с помощью
опорных точек построенная модель масштабируется и помещается в
необходимую нам систему координат.
3. Фотографирование. Мы делаем некоторое количество фотографий
одного и того же объекта, причѐм так, чтобы изображения с двух разных точек
съѐмки пересекались. Современная технология создания трехмерных моделей
высокого качества на основе цифровых фотографий позволяет использовать
для реконструкции 3D модели фотографии, снятые любыми цифровыми
фотокамерами (даже с мобильного телефона) с любых ракурсов, при условии,
что каждый элемент реконструируемой сцены виден, по крайней мере, с двух
позиций съемки.
Камеральные работы состоят из следующих этапов:
1. Построение 3D модели объекта в специализированной программе
(PhotoScan (рисунок 2), PhotoModeler).
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Рисунок 1 - Фотография подстанции с кодированными марками

Рисунок 2 - Вид 3D модели в программе PhotoScan.
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2. Экспорт результатов в форматах Autodesk, при этом данные могут быть
экспортированы как облака точек, так и
цифровой модели рельефа
(построенной на основе только точек земли).
3. Импорт и обработка данных в CAD программы (рисунок 3,4), которые
позволяют измерять размеры, а также рассчитывать площадь поверхности и
объем объекта.
4. Вывод модели на 3D принтере позволит визуально оценить проектные
решения, заметить ошибки и не стыковки в проекте, и устранить их еще на
стадии проектирования, а также оценить степень его соответствия исходному
замыслу.
Метод фотограмметрии является удобным и интуитивным при создании
3D модели и позволяет с небольшими капиталовложениями, и за короткие
сроки, строить реалистичные объекты в CAD системах, которые обеспечивают
наглядный способ визуализации проектируемого объекта, что в свою очередь,
позволяет и проектировщикам, и заказчикам оценить выполненную работу.
1. Дорожинський О. Л., Тукай Р. Фотограмметрія: підручник/ Дорожинський О. Л.,
Тукай Р. – Львів.: Львівська політехніка., 2008. – 332 с.
2. Лобанов А.Н. Фотограмметрия: учебник для вузов./ Лобанов А.Н., Буров М.Н.,
Краснопевцев Б.В. – М.: Недра, 1987. – 309 с.
3. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Н.А. Фотограмметрия. – М.: КолосС,
2004. – 240 с.
4. Рудий Р.М. Прикладна фотограмметрія: навч. посібник./ Рудий Р.М. – К.: НМК ВО,
1991. – 172 с.
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Рисунок 3 - Облако точек (стиль отображения True Color) в программе
AutoCAD Civil 3D

Рисунок 4 - Полигональная модель объекта в программе AutoCAD Civil
3D
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САННИ БУСОЙЕ,
компания Абуджа реализации электроэнергии
Абуджа, Нигерия
САННИ АБДУЛ,
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17
E-mail: ksanni19@gmail.com

Local Government commonly believes that GIS implementation consists of the
purchase of software and data, however it has become apparent that a successful
implementation is much more complex and extends over several years.
Currently there is no common strategy for successful Geographic Information
System (GIS) implementation in Local Government. There are varying perceptions of
what GIS is and how it should be implemented. While being considered a part of
Information Technology, GIS has some critical differences. This causes both the
implementation processes and results to vary widely. Depending on the criteria of
success, the experience of the author is that over half of all current GIS
implementations in Local Government in Victoria do not deliver substantial
economic benefit.
Diffusion of innovations is a theory that seeks to explain how, why, and at
what rate new ideas and technology spread through cultures (Everett Rogers 1995).
The communication and adoption of an innovation (GIS) by a social system
(Local Government), occurs within three main frameworks that are described by
Rogers:
1.
The innovation development process covers the time from the
identification of a problem, through the creation and commercialization of an
innovation to assist in the problem solution, to the adoption of a solution to the
original problem.
2.
After commercialization, the diffusion of an innovation through an
organizationoccurs where a target social system, such as a Local Government
business unit, collectively decides to adopt an innovation.
3.
Within the target social system, there is also the innovation–decision
process, which like the second framework starts when the innovation has been
commercialized. This is the process that an individual would go through in deciding
to adopt the innovation and occurs in parallel to the organization diffusion process,
although an individual may adopt an innovation outside the Organizational structure.
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IMPLEMENTATION OF GIS IN A LOCAL GOVERNMENT
―Implementation: All organizational activities working towards the adoption,
management, and routinisation of an innovation.‖ Laudon and Laudon (1998, 513).
The implementation of GIS in a local government like Nigeria is a core process
for the local government to function perfectly.
Thou the implementation are in a preliminary or youthful stage. With the help
of diffusion innovation theimplementation areas of GIS would be widespread; among
them are land use management, management of traffic, crime control, flood control,
fire hazard control, hazardous materials, storm control, urban planning and
management, tourism development and management.
In some developed countries, GIS has been intensively used in crime control
such as:

Support operations;

Aid in command and control decisions;

Assist with investigations;

Complement community problem oriented policing activities;

Target crime prevention programs;

Conduct cross-jurisdictional analysis.
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Р. А. КОРНИЮК
Научный руководитель - И. С. ТВОРОШЕНКО, к.т.н., доцент кафедры геоинформационных
систем, оценки земли и недвижимого имущества
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
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С момента независимости и до настоящего времени в Украине
проводится земельная реформа, а городская инфраструктура непрерывно
развивается и обновляется, все более актуальной задачей становится создание
электронной базы данных (ЭБД), сопряженной с картографическими данными,
для управления объектами недвижимости по административным районам с
помощью мощного программного продукта ArcGIS.
ArcGIS наиболее подходящий программный продукт для обеспечения
взаимосвязи кадастровых данных с координатами, конвертации информации,
создания базы данных, точного проведения оцифровки, сбора атрибутивной
информации. ArcGIS основана на общей модульной библиотеке разделяемых
программных ГИС-компонентов, которая называется ArcObjects.
В состав ArcObjects входит широкий набор программных компонентов,
позволяющих описать как простые объекты (отдельные геометрические
объекты), так и сложные.
В комплексе эти компоненты предоставляют богатую функциональность
современной ГИС, продукты ArcGIS Desktop содержат интегрированный набор
развитых ГИС-приложений:
- ArcMap – основное приложение для выполнения всех картографических
задач: создание, публикация и анализ карт, редактирование данных;
- ArcCatalog – используется для структурирования, поиска и
использования данных ГИС, а также при каталогизации наборов данных на
основе стандартных метаданных;
- ArcToolbox – структурированный набор инструментов геообработки,
который позволяет создавать, использовать, документировать и обмениваться
моделями геообработки;
- ArcGlobe – обеспечивает непрерывный интерактивный просмотр
географической информации.
Представление ГИС начинается с нанесения на карту информации,
накопленной в результате многолетних географических (пространственных)
исследований на основе различных идей и концепций. С расширением сферы
географических исследований информационная нагрузка карт подвергается
объективным изменениям. Все виды цифровых карт формируются как база
данных и, следовательно, улучшение их количественных и качественных
показателей приводит к резкому увеличению потока информации.
Таким образом, создание информационной системы создает условия для
выбора верных и оптимальных вариантов решения поставленных задач.
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Анализ существующих данных, изучение источников информации,
стандартизация и конвертация данных являются важными задачами создания
ЭБД. Следовательно, необходимо провести предложенные мероприятия:
- проверить пространственное распределение земель и их границы;
- ввести в ЭБД информацию о границах участков с их координатами;
- подготовку атрибутивных данных осуществлять в единой форме;
- оцифровать и ввести в ЭБД объекты топографической карты;
- уточнить и наложить на ортофотоснимки списки названий улиц.
Создание ЭБД позволит решить такие задачи:
- устранение актов правонарушения в ходе пользования земельными
участками землепользователями;
- сокращение сроков подготовки документации на земельные участки;
- сбор и накопление картографической информации;
- учет земельных участков для целей государственной регистрации;
- выполнение работ по инвентаризации;
- ведения
единого
государственного
реестра
недвижимости
собственников и землепользователей.
На основе созданной базы данных и, используя средства и инструменты
современных ГИС-технологий, необходимо организовать:
- широкомасштабный сбор информации,
- хранение, систематизацию, обновление, передачу информации.
Представление и хранение картографической информации в виде
электронных карт имеет такие преимущества: возможность управления базами
данных, непосредственный контроль пополнения и обновления сведений,
полный анализ условий использования городских объектов. Данный анализ
можно использовать в целях организации рационального использования
земельных ресурсов и определения стоимости недвижимости, которые зависят
от местоположения, транспортной доступности, инженерных сетей.
Процедуры сбора пространственных данных и управления ими на основе
ортофотоснимков создают условия для решения таких задач: создание
цифровой электронной карты; составление карты недвижимого имущества и
статистических данных собственников, прошедших регистрацию в связи с
переписью
населения;
составление
списка
санкционированных
и
несанкционированных построек; составление карты транспортных сетей;
составление карт с целью определения и обозначения границ поселков;
составление любого вида карт нежилых объектов; создание 3D модели
пространственных данных.
Таким образом, были рассмотрены особенности управления сложными
объектами с использованием компонентов ГИС, а также процедуры создания
соответствующей ЭБД для решения имущественных вопросов. Полученные
результаты основываются на возможностях современного программного
обеспечения, что приобретает особую важность при проведении
аэрокосмического мониторинга для изучения динамики поверхностной
хозяйственной инфраструктуры конкретных территорий.
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Діючі моніторингові системи, служби і мережі здійснюють здебільшого
спостереження за забрудненням об’єктів навколишнього середовища, у
відомчому підпорядкуванні вони роз’єднані методологічно, програмно і
організаційно.
Координація їх діяльності практично відсутня, що перешкоджає
вирішенню тематичних природоохоронних задач і інформаційній підтримці
ухвалення оперативних управлінських рішень. Технічне, математичне і інші
види забезпечення не дозволяють надати потрібну номенклатуру, достовірність
і точність вимірювань, необхідну оперативність отримання інформації і
вироблення рекомендацій щодо поліпшення екологічної обстановки.
У більшості сучасних національних програм охорони навколишнього
середовища серед стратегічних цілей вказується розвиток системи моніторингу
об’єктів навколишнього середовища [1]:
- створення ефективної мережі станцій моніторингу;
- використання сучасних систем зберігання і розповсюдження інформації;
- координація розробки і виконання програм спостережень за станом
навколишнього середовища;
- регламентація і контроль збору і обробки інформації з метою отримання
достовірних і зіставних даних, здійснення контролю за точністю даних;
- зберігання інформації, ведення спеціальних банків даних сумісних з
міжнародними еколого-інформаційними системами;
- доступність інтегрованої екологічної інформації споживачам;
- забезпечення контролю за якістю довкілля (атмосфери, поверхневих і
підземних вод, ґрунтів) на кордонах держав, посилення системи моніторингу
промислових викидів;
- створення зведеного банку даних джерел забруднення довкілля,
підготовка і видання атласів та звітів про стан довкілля в регіонах.
Загальний моніторинг навколишнього природного середовища – це
оптимальні за кількістю параметрів спостереження в пунктах, об’єднаних в
єдину інформаційно-технологічну мережу, які дають змогу на основі оцінки та
прогнозування стану навколишнього середовища регулярно розробляти
управлінське рішення на всіх рівнях.
Оперативний моніторинг навколишнього природного середовища – це
спостереження спеціальних показників на цільовій мережі пунктів у реальному
масштабі часу за окремими об’єктами з метою забезпечення оперативного
реагування на кризові ситуації та створення безпечних умов для населення.
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Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища – це
спеціальні високоточні спостереження за всіма складовими навколишнього
середовища. Фоновий моніторинг здійснюється в природних та біосферних
заповідниках та на інших територіях, що охороняються.
Системи моніторингу довкілля є дворівневими. Перший рівень – це
вимірювання, реєстрація і первинне накопичення даних з моніторингу довкілля
в автоматичному режимі. Ці функції виконуються робочими станціями, які є
апаратно-програмними системами на основі персональних комп’ютерів
необхідної конфігурації, що включають вимірювальні комплекси різного
призначення. Другий, вищий рівень, – це програмні комплекси на
центральному комп’ютері, що забезпечують збір оперативної інформації
моніторингу з робочих станцій і транспортування цих даних у відповідну
СУБД; перевірку достовірності інформації, що зберігається; інтеграцію всіх
даних на регіональному рівні; обробку, аналіз і узагальнення інформації.
Система моніторингу складається з двох компонент [2]: інформаційної та
моделюючої.
Інформаційна компонента містить: результати вимірювань техногенного
забруднення об’єктів довкілля, просторово-часові характеристики забруднень,
кліматологічні параметри даного об’єкта довкілля; інформаційно-довідкову
бібліотеку з розвиненою структурою реквізитів по параметрах моделей;
бібліотеку нормативно-регламентуючих цифрових і нецифрових обмежувачів
(норми, правила, стандарти, офіційні методики).
Моделююча компонента повинна складатися з моделей, схем адаптації
цих моделей на основі експериментальних даних і потужного математичного
забезпечення, такого як багатовимірний лінійний і нелінійний регресійний
аналіз, статистичні методи обробки динамічних рядів, методи оцінки ризиків,
статистичні методи оцінки моделей, статистичні підходи з класу методів
розпізнавання образів, теорія колективних рішень і традиційні методи
статистичної обробки та подання інформації на основі GIS-технології.
Таким чином, для роботи з картографічними та іншими просторовими
даними використовуються географічні інформаційні системи (ГІС). Зазвичай,
вони містять засоби для управління базою просторових даних, засоби для
відображення і редагування картографічних даних і засоби для проведення
різних аналітичних розрахунків. Однією зі складових інформаційної системи
може бути використана геоінформаційна система ArcGIS. За її допомогою
здійснюється збереження метеорологічних і картографічних даних, інформації
про джерела викидів підприємств, а також отриманих полів концентрацій
шкідливих речовин. У даний час за допомогою використання аерокосмічних
методів і геоінформаційних технологій здійснюється виявлення та
картографування механічних порушень і хімічних забруднень.
1. Горшков М. В. Экологический мониторинг: учеб. пособ. / М. В. Горшков. –
Владивосток: ТГЭУ, 2010. – 313 с.
2. Spellerberg I. F. Monitoring Ecological Change / I. F. Spellerberg. – Cambridge: CUP,
2005. – 411 p.
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Развитие автоматизированных методов обработки пространственной
информации привело к появлению цифрового моделирования.
Основной элемент цифрового моделирования – цифровая модель
местности (ЦММ), которая может быть получена с помощью разнообразных
технологий. Цифровое моделирование является основой организации,
хранения, обновления и представления пространственно-временных данных в
геоинформационных системах (ГИС).
Цифровой моделью местности называется совокупность еѐ точек с
известными пространственными координатами и различными кодовыми
обозначениями, предназначенная для аппроксимации местности с еѐ
природными характеристиками, условиями и объектами.
Кодовые обозначения характеризуют связи между соответствующими
точками ЦММ. Цифровая модель может иметь в качестве структурной основы
иерархическую, реляционную, сетевую или комплексную модель, она может
храниться в базах данных или независимо в виде файловых структур.
Общая ЦММ – это многослойная модель, которая в зависимости от
назначения может быть представлена сочетанием частных цифровых моделей:
- рельефа (точки с известными плановыми координатами);
- ситуационных особенностей (наличие сооружений);
- почвенно-грунтовых, гидрогеологических, инженерно-геологических,
гидрометеорологических условий;
- технико-экономических показателей и других характеристик.
Все известные типы ЦММ можно разделить на три группы: регулярные,
нерегулярные, статистические [1].
Регулярные ЦММ создают путем размещения точек в узлах
геометрических
сеток
различной
формы,
накладываемых
на
аппроксимируемую поверхность с заданным шагом.
Нерегулярные ЦММ часто строятся по поперечникам к магистральному
теодолитному ходу или промерному створу.
Структурные ЦММ размещают по характерным изломам местности с
учетом ее ситуационных особенностей, они обладают наименьшей исходной
информационной плотностью точек местности.
Статистические ЦММ предполагают в своей основе нелинейную
интерполяцию высот поверхностями второго, третьего или других порядков.
При создании массива исходных данных точки для ее формирования выбирают
в зависимости от случайного распределения, близкого к равномерному.
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Статистические модели являются во многом универсальными. Сфера их
применения весьма широка и не ограничивается какими-либо категориями
рельефа местности, наличием исходного материала для создания ЦММ и
наличием приборов [1].
На основе отредактированной ЦММ и пикетов выполняется
автоматическое построение горизонталей и контроль правильности их
положения. В автоматизированном режиме сначала автоматически строится
цифровая модель для узлов регулярной сетки и пикетов (характерных точек
местности), затем – высоты узлов, которые не «лежат» на поверхности
фотограмметрической модели (крыши зданий, кроны деревьев). Далее
выполняется автоматическое построение горизонталей и контроль
правильности их положения.
Использование данных аэросъемки на сегодняшний день является
наиболее целесообразным и экономически выгодным решением для создания
ЦММ, а также для обновления существующих топографических карт [2].
Новые типы съемочных систем, переход к компьютерным технологиям и
информационным системам позволяют получать и хранить полученную
информацию о местности в виде цифровых моделей. При необходимости
цифровые модели могут быть представлены в визуализированном виде.
Графические планы и карты стали вторичны по отношению к ЦММ.
ЦММ являются базой для создания широкого спектра картографической
продукции, используемой землеустроительными и кадастровыми службами.
Это цифровые карты, фотопланы, контурные фотопланы, топографические
фотопланы, ортофотопланы, фотокарты и топографические планы.
Наибольшее распространение цифровые модели нашли в ГИС.
Особенность формирования ЦММ в геоинформационных технологиях
заключается в создании их как структуры базы данных, которая должна
содержать не только параметры объекта, но и свойства его класса, а также
набор методов преобразования и построения объектов этого класса.
Применение цифровых моделей местности позволяет автоматизировать:
- составление топографических планов в разных масштабах, их
обновление и тиражирование;
- инженерные расчеты и проектирование по ним.
Таким образом, создание ЦММ – это создание сети треугольников
любого размера. При автоматической генерации рельефа полностью
автоматизируется процесс создания ЦММ по стереоизображению.
Определяются области и размеры регулярной сетки, расстояния между узлами
регулярной сетки, стратегии, основанные на крутизне строения рельефа.
Следовательно, линии разрыва могут быть введены перед или после
автоматического генерирования рельефа.
1. Виды цифровых моделей местности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://helpiks.org/1-87938.html – 12.01.2015. – Загл. с экрана.
2. Создание цифровой модели местности и рельефа [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://helpiks.org/1-87938.html – 15.01.2015. – Загл. с экрана.
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Фахове вивчення багатопланової сфери кадастру, формування належного
рівня світогляду і професійної ерудованості, а також актуалізація завдань
управління земельними ресурсами вимагають уважного розгляду сучасних
земельно-реєстраційних систем.
З точки зору географічної наближеності і в методичному плані
першочергової уваги заслуговує досвід земельно-реєстраційного процесу в
Німеччині, яка подає взірці найвищих досягнень у сфері кадастру завдяки
цілеспрямованій праці, а також через "честолюбство, розуміння обов'язку і
професійної честі цілих поколінь геодезистів і картографів» [1].
Сучасний німецький кадастр спирається на суцільну систему унікально
визначних земельних ділянок - парцел, що повністю охоплюють територію
країни і містить по кожній із них усю необхідну сукупність даних.
За своєю структурою німецький кадастр традиційно складався з двох
частин: реєстру нерухомостей і картографічної. Разом обидві складові частини
забезпечують повну картину юридичного і фактичного стану по кожній ділянці
і офіційно представляють реєстр усієї нерухомості в межах держави, який
користується визнаною довірою з боку громадськості і приватних осіб.
Розробка інтегрованої офіційної кадастрової системи, скорочено ALKIS,
виконується групою експертів під керівництвом федерального Управління
топографічних зйомок.
Слід взяти до уваги, що зміст інформації, представленої в кадастрі,
пов'язується з географічною інформаційною системою держави і систематично
погоджується з широкими колами споживачів.
Цікавим напрямком розвитку в деяких західних країнах є створення
реєстру будівель, пов'язаного з кадастром. У більшості країн основні будівлі
представлені на кадастрових картах. Реєстри можуть бути розширені за рахунок
включення істотної інформації про будівлі. У Федеративній Республіці
Німеччина, наприклад, робиться спроба створити реєстр будівель в якості
додаткового, як складової частини земельного кадастру. Це цілком відповідає
загальній тенденції створення кадастру як основи розширеної інформаційної
системи про землю.
Адміністрація кадастру організована різними способами в різних країнах.
У Німеччині земельно-кадастрові органи були спочатку урядовими установами,
пов’язаними з Міністерством фінансів. Але як наслідок розширення функцій
кадастру як основи багатоцільової земельної інформаційної системи був
реорганізований в окремий підрозділ при Міністерстві житлового будівництва,
територіального планування та навколишнього середовища [3].
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Новий кадастр нерухомості, зберігаючи технічні і юридичні здобутки
старого реєстру земельної власності, завдяки дигітальний структурі, ALK/ALB
набуває принципово нової якості, і цей факт ураховує законодавство
федеральних земель, навантажуючи його додатковими функціями. Так, в Законі
про геодезичні вимірювання в Берліні, в тій його частині, яка була введена
1996 p., прямо визначено, що "докази (дані) з кадастру нерухомості є системою
базової інформації для всіх органів управління, пов'язаних з землею" [1].
Отже, держава, фактично визнає модернізований кадастр - офіційною
базовою системою інформації, що у порівнянні з попереднім завданням
традиційної частини кадастру - Земельної книги (як записано в положенні про
Земельну книгу) бути "офіційним переліком земельних ділянок", безперечно є
однозначним підвищенням його статусу і просуванням на провідні позиції в
питаннях земельного менеджменту [2].
Нинішній комп'ютерний прогрес дозволяє вирішити цю проблему
шляхом інтегрованої обробки і утримування усіх кадастрових даних в одній
системі.
При проведенні земельного кадастру у східній частині країни в складі
земельного фонду виділяють землі: сільськогосподарського призначення,
лісового фонду, забудовані або ті, що підлягають забудові, постійно зайняті
водами і землі спеціального призначення, тобто призначені для промисловості,
транспорту і т.д.
Кадастр нерухомого майна є системою державного обліку земель шляхом
картування і реєстрації всього земельного фонду за природними, економічними
та юридичними ознаками.
З електронним управлінням земельний кадастр також можна знайти в
Інтернеті. Автоматизована система пошуку відповідно до § 133 ГПБ "Базова
комп'ютерна книга" замінює традиційну паперові бази (§ 133 ГБО) і дозволяє
зокрема нотаріусам і банкам (онлайн) доступ до неї (прискорення методу
управління). Контракти можуть бути сертифіковані швидше в разі виникнення
проблем під час нотаріального посвідчення в банках.
Таким чином, розрахунок, наприклад, договору купівлі-продажу,
фінансування, пріоритет повідомлення до остаточної реєстрації землі та
початок будівництва прискорюється (в межах обмежень, що накладаються на
Grundbuchordnung).
1.Рокар Фрідріх "Значення автоматизованої карти нерухомості (ALK) і
Автоматизованої книги нерухомості (ALB) для старої/нової столиці Берлін". Берлін, ФРГ,
1996.
2. W. Hawerk "Marketing cadastral Data in Germany", XXI конгрес FIG, Брайтон, 1998.
3. L.Gerhard ―Land Registration and Cadastral Systems: Tools of Land Information and
Management‖ New York, 1991.
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ГИС В МЕДИЦИНЕ
ГИС в медицине является актуальным вопросом современности потому что,
эффективное использование и комплексный анализ здоровья населения являются
важнейшим этапом развития любого государства, здоровье населения – это показатель
условий жизни.
ГІС у медицині є актуальним питанням сучасності тому що, ефективне використання і
комплексний аналіз здоров'я населення є найважливішим етапом розвитку будь-якої
держави, здоров'я населення - це показник умов життя.
GIS in medicine is а topical question of the present, because the effective use and the
complex analysis of the health of the population are the most important stage of development of any
state, health of the population is an indicator of living conditions.
Геоинформационные системы, модуль диспетчеризации, модуль анализа данных,
модуль оценки здоровья населения.

Область применения геоинформационных систем (ГИС) в наше время
довольно обширна, исследования ученых показали что, 85% информации,
которую получает человек, имеет территориальную привязку. ГИС могут
применяться практически в любой системе, связанной с деятельностью
человека. ГИС эффективен во всех сферах, где ведется учет и управление.
Интеграционные возможности ГИС поистине безграничны, системы ГИС
позволяют вести учет численности, распределения и структуры населения и
одновременно использовать информацию для развития социальной
инфраструктуры,
удобного и
эффективного размещения
объектов
здравоохранения.
Такая область как здравоохранение, в настоящее время переживает
период активной информатизации, которая затрагивает практически все
стороны данной отрасли. Важным аспектом этого процесса является анализ
пространственной организации систем здравоохранения, выявления «минусов»
и «плюсов», оценка здоровья населения как главной ценности [4].
Использование ГИС в сфере медицины опирается на целый ряд областей
знаний, таких как: медицина, экономическая география, геостатистика,
транспортная логистика. ГИС включает в себя множество подсистем и
модулей. Перспективы развития ГИС в сфере медицины во многом
определяются эффективностью применяемых средств визуальной информации.
В настоящее время, широкое распространение получили системы
компьютерной рентгенографии, реконструктивной томографии, системы
рендеринга 3D-моделей, применяемые, для автоматизации диагностики в
клинических изучениях, или для проведения «виртуальных операций». В связи
с
этим
представляется
актуальной задача
адаптации известных
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инструментальных средств визуального моделирования, подходов к
организации визуальных данных, применяемых для разработки САПР и
информационных систем в других областях науки, в производстве и
управлении [2]. Для автоматизации задач визуального моделирования,
разработчикам необходимо выполнить следующие условия:
1.
Выбрать соответствующую графическую модель, составить
описание объектов модели.
2.
Иметь
средства
хранения,
отображения,
редактирование
графических и атрибутивных данных.
3.
Создать технологическую модель (интегрированная модель
графических моделей и их описаний), с которой будет работать система.
4.
Обеспечить ввод визуальных данных в систему, интерпретацию и
вывод результатов обработки данных по модели [5].
Таким образом, нужно обеспечить качественную подачу модели,
надежность хранения информации, быстродействие системы, и прочие важные
требования.
В настоящее время со всеми условиями справляется ГИС. Большинство
указанных условий, совмещения и манипулирования графическими и
атрибутивными данными, уже решено с помощью инструментальных пакетов
разработки ГИС.
Перечислим модули и системы ГИС:
1.
Модуль анализа данных и поддержки принятия решений.
2.
Модуль анализа и управления медицинской инфраструктурой.
3.
Модуль оценки здоровья населения.
4.
Модуль диспетчеризации скорой медицинской помощи.
Модуль анализа данных и поддержки принятия решения позволяет
осуществить
анализ
медицинской
статистической
информации
и
представляется в виде многомерного куба (рисунок 1), оси которого имеют
особое значение (Разного рода болезни, половозрастная структура пациента,
данные об объектах инфраструктуры и другие атрибуты).

Рисунок 1 - Представление медицинской информации в виде
OLAP – куба [3]
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Подобная система анализа позволяет «по-быстрому» получать
аналитические отчеты в различном виде (картографические представления,
диаграммы, графики), в совокупности, повышается эффективность управления
и служит средством поддержки принятия решений.
Модуль анализа и управления медицинской инфраструктурой благодаря
пространственному анализу расположения больничных стационаров,
поликлиник, пунктов неотложной помощи, станций скорой медицинской
помощи выступает важнейшей частью управления здравоохранения. Изучение
инфраструктуры здравоохранения включает оценку количества пациентов,
которые могут быть одновременно размещены в стационарах, и сопоставление
данного показателя со статистикой заболеваемости, в зависимости от категории
заболевания, и их периода. Еще одной задачей данного модуля, является оценка
степени занятости лечащего персонала. Во многих муниципальных объектах
здравоохранения, отсутствуют специалисты узкой специальности, что
впоследствии приводит к снижению эффективности охраны здоровья
населения. Еще одна проблема подобного рода, состоит в том, что может пойти
прирост количества обращений за медицинской помощью по определенной
категории заболевания, что в свою очередь требует наличие специалистов
узкого назначения, и привлечение их в медицинское учреждение, а так же
своевременные поставки медикаментов в требуемом количестве. ГИС
позволяет решать подобного рода проблемы, быстро и эффективно.
Модуль оценки здоровья населения предназначен для пространственной
оценки заболеваемости населения на различных масштабных уровнях:
федеральном, региональном, и муниципальном. В данном модуле за основу
принято брать, медицинскую статистику (общее количество болеющих).
Картографическая визуализация позволяет оценить состояние здоровья в
целом, так и в отдельных районах, городах, областях. (Рисунок 2)
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Рисунок 2 – Статистика заболеваемости в Украине [1]
Наличие картографической модели позволяет определить проблемные
регионы в разрезе определенного заболевания, или же наоборот, оценку
состояния здоровья в целом. Пространственный анализ здоровья населения,
даѐт возможность выявить, проблемные аспекты охраны здоровья, и главные
причины заболеваний, что в тоже время, дает возможность развития отрасли, а
так же своевременное принятие мер, которые будут способствовать улучшению
состояния здоровья. Формирования полной базы данных о пациенте, о
различных заболеваниях, причинах заболевания, половозрастной структуре
пациентов, даст возможность получить более – менее достоверную
информацию о медицинской ситуации в стране, и позволит отследить
изменения здоровья населения.
Распространенной задачей, решаемой ГИС, является диспетчеризация
автомобилей скорой помощи. Благодаря модулю диспетчеризации скорой
медицинской помощи системы ГИС позволяют эффективно распределить
маршрут, как кротчайший путь, так и тот путь, где нет «пробок», ГИС сам
распределит какую машину подавать на вызов, в зависимости от расстояния и
экстренности вызова. Центральным звеном подсистемы выступает
геообработки (WPS), которые в состоянии определить ближайшую свободную
бригаду скорой помощи, и направить еѐ на конкретный вызов. Стоит учесть то,
что для правильной работы данной подсистемы, необходимо наличие адресной
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базы данных, модель дорожной сети, и информация с дорог (Дорожнотранспортные происшествия, пробки) (Рисунок 3).

Рисунок 3 – пример работы модуля диспетчеризации скорой медицинской
помощи в г. Харькове [3]
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное использование и
комплексный анализ данных о здоровье населения, медицинской
инфраструктуре, и т.п., являются неотъемлемой частью отраслевых структур
ГИС. Информация о здоровье населения является важнейшим звеном, при
разработке планов улучшения ситуации в регионе, социально-экологического
развития. ГИС-аналитика, в несколько раз сложнее тривиальных
статистических методов, как при подготовке качественных исходных данных,
так и при их последующей обработке и интерпретации. Медицинские ГИС
являются важнейшим инструментом анализа, и выявления проблем региона,
страны, так как, здоровье населения это прямой показатель степени
благоприятных экономических, экологических и социально-психологических,
условий для жизни.
1.
2.
3.
4.

http://vesti-ukr.com/zdorove/13144-chem-bolejut-v-raznyh-regionah-ukrainy
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_4_317.pdf
http://geomatica.ru/pdf/2013_03/2013_45-49.pdf
http://medical-diss.com/medicina/nauchnoe-obosnovanie-primeneniya-gis-tehnologiy-vepidemiologicheskom-nadzore-za-brutsellyozom
5. http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-4-html/17.htm
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Роль та місце кадастру в сучасному світі постійно зростає. Тому в рамках
оптимізації оформлення права власності земельної ділянки громадянина
України варто звернути увагу на саме поняття кадастр.
Кадастр - це державна система даних про всі земельні ділянки, які
знаходяться в межах України, про їх цільове призначення, види цільового
призначення, обмеження щодо використання цих земельних ділянок тощо.
Державний земельний кадастр містить інформацію про якісні та кількісні
характеристики земель, про їх оцінку. Це дані, які дозволяють власнику та
користувачу розуміти, яку площу має його ділянка, де її межі, знати правила її
використання
відповідно
до
діючого
українського
законодавства.
Запровадження нової системи кадастру в Україні відбувається зважаючи на
нові технології та стандарти роботи з інформацією. Усі розвинуті (та й не дуже
розвинуті) країни ведуть зараз кадастри в електронному вигляді. В Україні
запровадження електронного державного земельного кадастру дозволить
підняти облік та контроль за використанням земельного фонду на якісно новий
рівень.
Для громадянина впровадження електронного державного земельного
кадастру насамперед означатиме суттєве спрощення процедури, зокрема,
оформлення права власності на земельну ділянку. Впроваджуючи систему
земельного кадастру, розробники наслідували принципи «єдиного вікна». Вони
зробили все для того, аби людина, звернувшись до відповідного
територіального органу земельних ресурсів з відповідною заявою, подавши
необхідні документи, могла отримати весь набір адміністративних послуг для
підтвердженя права власності на земельну ділянку без проблем та затримок.
Який рівень доступу до інфомації з автоматизованої системи державного
земельного кадастру буде у звичайного громадянина. Перелік інформації, що
повинен відображатися в мережі Інтернет, буде визначений Законом України
"Про державний земельний кадастр". Також в законопроекті йдеться про
порядок відображення відомостей в Інтернеті, про технологічні та програмні
засоби, для їх відображення. Одне з основих завдань кадастру - надання
актуальної та гарантовано достовірної інформації. Але не можна говорити про
кадастрову інформацію, не розуміючи, яким чином вона збирається,
накопичується, зберігається, обробляється тощо. Процедура визначає правовий
статус цієї інформації, визначає технологічні аспекти, актуальність,
достовірність, точність.
Сьогодні, на жаль, через відсутність в Україні єдиної технологічної,
методичної бази, спосіб підготовки кадастрової інформації не є уніфікованим.
Це знижує якість цієї інформації. Тому створення єдиної технологічної,
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методичної бази для уніфікації кадастрової інформації нині є одним із
найактуальніших завдань, яке ми маємо розв'язати, в першу чергу, шляхом
опрацювання архівних матеріалів про межі земельних ділянок з подальшою їх
привязкою до єдиної геопросторової бази даних за допомогою оновлених
планово-картографічних матеріалів. Це дозволить зробити інформацію більш
повною.
Створення й запровадження автоматизованої системи, ведення
державного земельного кадастру забезпечує перехід його на якісно новий
рівень, що дає змогу підвищити ефективність управління земельними
ресурсами за рахунок оперативного одержання інформації споживачами щодо
використання та охорони земель, регулювання земельних відносин,
обґрунтування розмірів плати за землю та впровадження регульованого ринку
землі.
Таким чином, з економічної точки зору система забезпечує
удосконалення точності самих показників кадастрової інформації, скорочує до
80% витрати на відрядження, телефонні розмови та інші засоби передачі й
погодження інформації, знижує можливість виникнення земельних спорів, що
забезпечує економію непродуктивних трудових затрат на їх розгляд, суттєво
підвищує оперативність обміну даними і їх вірогідність. Автоматизована
система ведення державного земельного кадастру економічно вигідна ще й тим,
що вона забезпечує удосконалення точності самих показників кадастрової
інформації, що посилює економічне стимулювання раціонального
використання земель, ефективності капітальних вкладень на їх поліпшення й
охорону.
Отже, автоматизована кадастрова система повинна слугувати базою для
системи реєстрації прав. Це вимога світового банку і просто сучасності. В
Україні обов'язково повинна функціонувати система реєстрації прав власності.
Тільки маючи таку систему держава може гарантувати права власності та інші
права на земельну ділянку, тільки тоді може бути більш привабливий
інвестиційний клімат і тільки в такому випадку будуть працювати інститути
іпотеки, з'являться на ринку землі, а в економіці України інвестори.
Кадастрова система повинна слугувати інформаційною інфраструктурою
ринку землі. Ця інформація повинна бути доступною, актуальною та прозорою.
Тож якою має бути автоматизована система ведення державного
земельного кадастру України і система реєстрації земельних ділянок, аби
відповідати сучасним вимогам та принципам функціонування аналогічних
систем у країнах з розвинутою економікою? Досвід інших країн засвідчує, що
система повинна відповідати головному критерію: вона має бути орієнтованою
на користувача, забезпечувати йому максимальну зручність, оперативність
обслуговування та мінімальну вартість послуг.
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СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ARCGISONLINE
В. Д. ШИПУЛИН, к.т.н., профессор, А. С. КОРНИЕНКО
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17
E-mail: sasho_korney@mail.ru

Благодаря развитию технологий мобильных вычислений и облачной ГИС,
ArcGIS становится доступным для широкого диапазона мобильных устройств,
что открывает для организаций новые возможности работы с картами и
приложениями.
ArcGIS Online – это облачная инфраструктура, позволяющая
публиковать, хранить и совместно использовать пространственную
информацию (карты, геоданные и т.п.). С помощью ArcGIS Online
пользователи получают доступ к географической информации, которая
публикуется Esri и другими ГИС-пользователями во всем мире.
Преимуществами использования ArcGIS Online являются:

Легкость в использовании;

Мобильность;

Картографический анализ;

Готовые данные и приложения;

ArcGIS Marketplace.
В среде ArcGIS Online вы можете:

преобразовать ваши данные в географические и создавать слои
простым перетаскиванием файлов TXT, CSV, GPX или из Microsoft Office;

оформлять слои различными стилями и всплывающими
подсказками;

создавать собственные сервисы и веб-приложения;

предоставлять доступ и обмениваться с партнерами вашими
картами;

многое другое.
Мобильная ГИС – это система на ваших мобильных устройствах,
позволяющая работать с пространственными данными непосредственно на
выезде к объекту. Характерной особенностью мобильных ГИС является
активное
использование
навигационных
данных,
мультимедийных
возможностей устройств, поскольку у пользователя есть возможность
непосредственного наблюдения того или иного явления, события, которое он
фиксирует и анализирует на карте.
Условно мобильные ГИС можно разделить на два класса:

Универсальная ГИС, реализующая стандартный и наиболее часто
используемый функционал (навигация, управление содержимом карты,
редактирование данных, создание треков и т.п.). В этом плане компания ESRI
предоставляет набор готовых к использованию мобильных ГИС для
смартфонов и планшетов: Collector, ArcGIS, ArcPad (Windows). С помощью
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этих приложений можно осуществлять сбор данных, формировать отчеты,
выполнять ГИС анализ, синхронизировать данные между клиентом и сервером.

Персонализированная ГИС для решения конкретного набора задач
и связанная с определенным информационным и функциональным
содержанием. Как правило, такие ГИС взаимодействуют онлайн и/или офлайн
(с синхронизацией при подключении к сети) с корпоративными ГИС для сбора
и анализа актуальной и оперативной информации. Для этого существуют
средства разработки для создания адаптированных ГИС под конкретные типы
устройств и операционные системы (ArcGIS for iOS, ArcGIS for Android,
ArcGIS for Windows Phone, ArcGIS for Windows Mobile, ArcGIS Runtime for
Windows).
Разработанные
приложения
отличаются
простотой
и
эффективностью в плане поддержки рабочих процессов, принятых в
организации. Например, это могут быть интеллектуальные полевые формы,
удобные для заполнения, отчеты о состоянии объектов, специальный анализ и
другое.
Используя мобильные ГИС, мы можем:
 Переносить карты в полевые условия;
 Работать с картами на устройствах как в офисе, так и вне его;
 Взаимодействовать с сообществом с помощью карт.
Построение хорошего мобильного решения начинается с выяснения
потребностей и реалий работы мобильного персонала (находится ли он в офисе
или нет, подключен ли во время работы к Интернету или нет, работает ли он в
неблагоприятных полевых условиях или в комфортных условиях в автомобиле,
имеет ли опыт работы с мобильными устройствами или привык к бумажным
документам). В зависимости от этих требований потребуется либо создать с
помощью SDK-комплектов собственное специализированное приложение, либо
настроить и, возможно, расширить готовые мобильные приложения.
Особенно важным для успеха является определение и создание
картографических ресурсов, которые будут использоваться в мобильных
приложениях. Создание рабочего процесса начинается с построения сильной
информационной модели. Например, при замещении бумажного рабочего
процесса тип информации будет определять вид и функции формы,
заменяющей бумажный документ. Используя ArcGIS for Desktop, вы можете
построить сильную информационную модель и интегрировать содержание,
собранное в полевых условиях, с бизнес-системами.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И
КАДАСТРА В УКРАИНЕ И МИРЕ
Е. Е. ПОМОРЦЕВА к.т.н., доцент, В. С. МАКАРЕНКО
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17

Строительство рыночных отношений в аграрном секторе Украины
обостряет накопившиеся проблемы и выделяет приоритетные направления
развития землеустройства. Это в свою очередь требует значительных усилий по
созданию единой системы изучения, оценки, организации, использования и
охраны земель; мониторинга земельного кадастра и землеустройства.
Современные темпы изменений количественных и качественных
характеристик состояния земель вызывают быстрое старение картографических
материалов, что требует периодических обновлений. В настоящее время любой
картографический материал требует периодического обновления. Динамика
проведения почвенных и геоботанических обследований за последние 10 лет
постоянно снижается. Проводимый мониторинг земель по регионам показывает
усиление процессов деградации земель, загрязнения и заражения в том числе и
радиоактивными веществами. Но даже эти локальные исследования не
показывают общей картины и быстро устаревают. Как показывает практика и
международный опыт обновление материалов по почвенному обследованию
должно осуществляться в среднем раз в 15 лет. Для восстановления уникальной
информации требуются огромные финансовые средства и значительные
трудовые ресурсы.
Принятие мер по организации систематического обследования с целью
получения достоверной и актуальной информации о качественном состоянии
земель, является государственной задачей, решение которой возможно при
взаимодействии с негосударственным сектором. Необходимо проведение
инвентаризации земель, что связано с уточнением принадлежности земель к
той или иной категории, уточнении площадей земельных участков, формы
собственности а также выявление незарегистрированных, неучтенных объектов
строительства, нерационально используемых, неиспользуемых, используемых
не по целевому назначению земель. Существующая практика по
финансированию процесса изучения состояния земель только за счет средств
отдельных землевладельцев и землепользователей не рациональна. Это
обусловлено, во-первых, отсутствием у землевладельцев и землепользователей
необходимых средств, во-вторых, обследования должны быть комплексными и
носить межхозяйственный характер.
В современных условиях получение, хранение и обработка информации о
количественном и качественном состоянии земель должны быть связаны с
учетом современных методов и требований сбора и обработки даны. Также
государство должно принимать решения о распределении земель с учетом
социальных задач, экономической потребности и экологического состояния,
возможностей пользователей поддерживать рациональное землепользование на
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выделенной им территории. В первую очередь информация необходима на
уровне индивидуальных земельных участков, т.к. она используется для оценки
их стоимости, режима налогообложения, порядка сделок с землей, порядка
передачи земель в собственность и аренду, а также для разработки мероприятий
по планированию и организации рационального использования и охраны
земель, ведения земельного кадастра.
На сегодняшний день в Украине основой для налогообложения,
определения государственной пошлины и других платежей фискального
характера является нормативная денежная оценка земель и земельных участков.
Однако, в условиях утверждения новых финансово-экономических отношений
встает вопрос более широкого применения рыночной базы оценки.
Механизм нормативной денежной оценки основан на применении
нормативных оценочных показателей и коэффициентов, которые были
установлены при принятии методики нормативной денежной оценки 20 лет
назад и до сих пор ни разу не корректировались. Также нормативная денежная
оценка не предусмотрена для учета изменений, происходящих на земельном
рынке. Несмотря на то, что пересчет оценки осуществляется с периодичностью
5-7 лет, расчет стоимости земли производится по одним и тем же
коэффициентам, которые не учитывают изменения рынка.
Таким образом, внедрение новых механизмов оценки, которые смогут
обеспечить определение экономически обоснованных показателей стоимости
земельных участков, становится достаточно актуальным заданием.
Эффективным способом решения этой проблемы, учитывая международный
опыт, может быть создание и применение моделей массовой оценки земельных
участков с учетом всех аспектов функционирования рынка земли, а также
перспектив развития Украины как государства с рыночной экономикой.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГИС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ «ПАРТНЕРСТВО»
К. А. МЕТЕШКИН, д.т.н., проф.
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17
E-mail: kometeshkin@yandex.ru
О. И. МОРОЗОВА, к.т.н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ»
61070 Україна, г. Харьков, ул. Чкалова 17
E-mail: oligmorozova@gmail.com

Современная информационно-коммуникационная революция в настоящее
время является мощным фактором, влияющим на использование различных
информационных технологий в педагогической практике. В частности, все
большей популярностью пользуется дистанционное обучение. По мнению
многих ученых оно имеет как достоинства, так и недостатки. К основному
недостатку дистанционных форм обучение многие считают «оторванность»
преподавателя от студентов. Отсутствие непосредственной связи между
студентами и преподавателем является наиболее существенным недостатком.
На кафедре геоинформационных технологий, оценки земли и
недвижимого имущества ХНУГХ имени А.Н. Бекетова разработана система
поддержки образовательных процессов (СПОП) кафедры, которая выполнена
на основе web-технологий и представляет собой динамический сайт. Данная
система содержит подсистему, которая называется «Путеводитель по
специальности». Он представляет набор web-страниц, которые составляют три
класса. На странице класса «Гуманитарные» размещаются аннотации к
гуманитарным дисциплинам учебного плана, страница «Фундаментальные»
содержит набор страниц с аннотациями фундаментальных дисциплин, и
аналогичным образом размещаются аннотации на страницах, относящиеся к
классу «Профессиональные».
Такое представление информации на страницах СПОП можно считать
моделью учебного плана обучения специалистов по конкретной специальности.
По своей сути такая модель является открытой, так как к аннотациям каждой
дисциплины можно добавлять содержательный материал.
Цель педагогической технологии: привить студентам навыки
самостоятельного обучения, а также умения работать со многими источниками
информации.
Суть технологии партнерства покажем на примере организации изучения
дисциплины «Основы теории систем». Данная дисциплина относиться к
фундаментальным дисциплинам и одна из ее целей, является формирование у
студентов умений и навыковобучаться, т.е. целенаправленно формировать
систему своих профессиональных знаний.
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Рядом с аннотацией размещается содержание конспекта лекций,
подготовленного преподавателем заблаговременно.
Аннотация и содержание конспекта лекций (КЛ) показаны на рисунке 1 и
рисунке 2.

Рисунок 1 - Аннотация на дисциплину
Рис.2. Раздел «Содержание» в КЛ

Рисунок 2 – Содержание конспекта лекций
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Каждый подраздел КЛ в разделе «Содержание» связан соответствующей
гиперссылкой с его содержательной частью. Студентам предлагается:
1.
Внимательно прочтите учебный материал данного подраздела;
2.
Проведите информационный поиск подобного материала в
Интернете или библиотеке.
3. Сделайте предложения по совершенствованию учебного материала
или увеличению его семантической нагрузки путем:
а) изменения текстовой информации;
б) введение в текст дополнительных определений;
в) дополнения иллюстративным материалом;
г) дополнения примерами;
д) представления учебного материала в графическом виде (схемы, графы,
чертежи и т.д.);
е) использование гиперссылок, позволяющих увеличить семантическую
нагрузку, изучаемого материала;
ж) дополните текст цитатами выдающихся ученых.
На практических занятиях каждый студент, приготовивший свои
предложения их обосновывает и аргументирует.
Таким образом, предложена новая технология обучения, которая
представляет
собой
синтез
педагогических
методов
и
методов
интеллектуальных информационных технологий. В настоящее время
разработанная технология проходит апробацию.
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СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
ИНТЕГРАЦИОННАЯ ОСНОВА ГИС И СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
К. А. МЕТЕШКИН проф., д.т.н., В. П. ЛУЦЬ
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова
601002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных средств и
их математического и программного обеспечения создает условия для коренной
модернизации системы высшего образования. Сетевые, или как говорят webтехнологии, 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 [1-8 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 рисунке 1 показано место в сетевой структуре сайтов вуза
кафедры и персональных сайтов научно-педагогических работников.
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Рисунок 1 - Иллюстрация места сайтов кафедр в иерархической структуре
системы сайтов вуза учебного назначения
В настоящее время развитие и применение в вузах сетевых технологий
осуществляется
интуитивно,
опираясь
на
огромные
возможности
математического и программного обеспечения современных информационных
средств. Не исключением является и Харьковская национальная академия
городского хозяйства, которая в основу автоматизации педагогической
деятельности положила известную всем информационную систему Moodl.
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.
1.
Метешкин, К.А. Теоретические основы построения интеллектуальных
систем управления учебным процессом в вузе. [Текст] Монография / К.А. Метешкин. Харьков: Экограф, 2000. - 278 с.
2.
Белова, Л.А. Логико-математические основы управления учебными
процессами высших учебных заведений. [Текст]. Монография
/ Л.А. Белова, К.А.
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3.
Метешкин, К.А. Кибернетическая педагогика: теоретические основы
управления образованием на базе интегрированного интеллекта. [Текст] Монография / К.А.
Метешкин. - Международный Славянский университет. Харьков, 2004. - 400 с.
4.
Метешкін, К.О. Методологічні основи автоматизованого навчання фахівців з
використанням інтелектуальних інформаційних технологій. [Текст] Автореферат дісертації
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук / К.О. Метешкін. - Національний
аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут‖. 2006. –
36 с.
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Патракеев,
И.М. Концепция построения единого геоинформационного
пространства для образовательных систем. [Текст] / И.М. Патракеев, К.А. Метешкин,
А.А. Евдокимов. - Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. - Х.:
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2008. - Вип. 2(17). - С.163168.
6.
Meteshkin Konstantin Concept of ―arming‖ the bologna process with intellectual
means of support of education [Text] /Konstantin Meteshkin Evro Education. Practical conference.
- Barcelona, Spain, 2008. - 20-27 September.
7.
Метешкин, К.А. Основы организации, функционирования и перспективы
развития системы «Высшая школа Украины». [Текст] Монография / К.А.Метешкин. Харьковская нац. акад. город. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2010. - 308 с.
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ГІС, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНИХ КАДАСТРОВИХ КАРТ УКРАЇНИ,
БІЛОРУСІ ТА РОСІЇ
Т. В. АНОПРІЄНКО, Д. Б. РІФАІ
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
E-mail: atatyana07@mail.ru, dianarifai97@mail.ru

Здається, сьогодні вже не треба переконувати основну масу фахівців у
необхідності використання інформаційних технологій і того виду програмних
продуктів, які для стислості називають ГІС, для ефективного створення і
використання різного роду кадастрів.
З погляду проведення ітерацій геоінформаційні системи можна
представити у виді послідовності: збір і введення даних; керування; аналіз;
представлення.
З 01 січня 2013 року відомості про земельні ділянки, що містяться в
Державному земельному кадастрі України, є відкритими та опубліковані в
мережі
Інтернет
на
сайті
Держземагентства
України
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta. Це стало можливим шляхом створення
Публічної кадастрової карти України. Український кадастр унікальний
масштабом – він найбільший у Європі, зважаючи на територію країни. Утім,
пересічному громадянину, який не є фахівцем ні в ІТ-технологіях, ні в питаннях
картографії та геодезії, важко оцінити усі нюанси кадастрової системи.
Натомість, ми, як звичайні користувачі, судимо про роботу усієї кадастрової
системи за її Публічною кадастровою картою.
Насамперед, для Публічних кадастрових карт різних країн характерний
обов’язковий набір інформації про нерухомість. Зазвичай, це інформація про
земельні ділянки та будівлі, їхні кількісні та якісні характеристики, правила та
порядок надання даних з кадастрів або реєстрів, карти. Публічна кадастрова
карта є дуже актуальною, бо інформація на най постійно оновлюється та є дуже
важливою для зацікавлених осіб. Побудова сучасної кадастрової комп’ютерної
системи дозволяє суттєво скоротити строки проведення операцій з землею,
витрати громадян та знизити рівень корупції.
У Білорусі ГУП «Національне кадастрове агентство» також створило
публічну кадастрову карту, яка на сьогодні проходить тестування. Подібні
ресурси вже використовуються в Росії, Україні, Литві, Швеції. Публічна
кадастрова карта повинна надавати можливість візуального відображення
інформації про нерухомість на території Білорусі, що міститься в
інформаційних ресурсах Національного кадастрового агентства. Основна мета
створення продукту довідково-інформаційного характеру - зробити публічними
відомості базових інформаційних ресурсів агентства. Так, на карті можна
знайти інформацію про всі земельні ділянки, що мають кадастрові номери. Тут
представлені оціночна вартість земельних ділянок, їх функціональне
призначення, межі червоних ліній та багато іншого. Отримати інформацію про
свою або іншу ділянку можна на сайті http://map.nca.by. В якості картографічної
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основи виступає відкрита цифрова карта Білорусі масштабу 1 : 100 000. Крім
того, у користувачів за допомогою API є можливість підключати «підкладку» з
відкритих джерел в Інтернеті. На думку розробників, продукт буде
представляти інтерес для державних органів, що здійснюють облік і управління
земельними ресурсами, професійних учасників білоруського ринку
нерухомості, а також великих власників (правовласників) нерухомих об’єктів.
Основними ідеями створення публічної кадастрової карти стали
рекомендації Міжнародної організації землемірів (FIG) з розвитку кадастрових
систем у роботі «Кадастр-2014. Бачення кадастрових систем майбутнього». У
тому числі йшлося про зміну ролі картографічних матеріалів у веденні
кадастрів та наданні на їх основі оптимальних послуг. Домогтися такої мети
можливе шляхом об’єднання інформації різних інформаційних ресурсів
(кадастрів, реєстрів) і надання на узагальненій основі універсальних сервісів.
Так якщо земельна ділянка наявна в Державному земельному кадастрі
України, то інформація про земельну ділянку повинна з’явитися на Публічній
кадастровій карті, зокрема можна побачити кадастровий номер земельної
ділянки, форму власності, код цільового призначення, площу ділянки в
гектарах. Карта України вантажиться швидко, має чітку структуру, що
дозволяє легко орієнтуватися, наповнення порівняно з іншими, ще не таке
потужне, але наразі воно задовольняє всі вимоги, визначені українським
законодавством. Суттєвим позитивний момент нашої Публічної кадастрової
карти – використання ортофотопланів як єдиної картографічної основи на всю
територію країни.
Функціонує і Кадастровий портал Росії достатньо лаконічний у дизайні,
доволі чіткий у позиціонуванні меню, ретельно прописана текстова інструкція
з користування Публічною кадастровою картою
http://maps.rosreestr.ru/portalonline. Публічна кадастрова карта Росії дозволяє отримати інформацію
про всі об’єкти нерухомості – повний кадастровий номер, адреса, список
підрозділів Росреєстру, що їх обслуговує, з телефонами та годинами прийому;
для земельних ділянок – статус, категорія земель, вид користування, площа,
кадастровий інженер, дата, коли ділянку поставили на облік тощо. Проте, при
роботі власне з картою, далеко не кожна земельна ділянка містить повний
набір вказаної інформації. Пошук можна вести просторовий або вводити
кадастровий номер, адресу чи координати у відповідний рядок сервісу пошуку.
Слід відмітити, що на пошук потрібен певний час і картографічна основа
вантажиться не одразу, а ортофотоплани підкладаються лише під Москву та
Московську область, решта території накладається на топографічну основу та
космічні знімки. Карту можна переглядати у тематичних режимах – щодо
кадастрової вартості, видів дозволеного використання, давності оновлення.
Отже, можна зробити висновок, що з переходом на автоматизоване
ведення державного земельного кадастру виникла необхідність створення
цифрової картографічної бази геоданих, що стало можливим завдяки
використанню сучасних передових геоінформаційних систем, так як вони
являються інтерактивними системи широкого кола застосування.
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2. ГЕОДЕЗИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
MODEL SYSTEMU EKSPERTOWEGO SŁUŻĄCEGO WERYFIKACJI
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE KIERUNKU „GEODEZJA
I KARTOGRAFIA‖
A. MREŁA, doktor
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Polska, 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 55-57
E-mail: a.mrela@kpsw.edu.pl
O. SOKOŁOV, profesor dr hab. inż.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polska, 88-100 Toruń, ul Gagarina 11
E-mail: o.sokolov@umk.pl

W Polsce, zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego, uniwersytety, które
prowadzą kierunki studiów, podczas ich projektowania określają w pierwszej
kolejności efekty kształcenia. Poprzednio, programy kształcenia studiów wyższych
były projektowane po ustaleniu celów kształcenia. Oczywiście, założone dla danego
kierunku efekty kształcenia muszą być zgodne z celami kształcenia jakie stawia przed
sobą uczelnia bądź wydział, ale rolę pierwszoplanową pełnią efekty kształcenia oraz
możliwości ich realizacji przez dany wydział i weryfikowania czy zostały przez
studentów osiągnięte.
Przed wprowadzeniem Procesu Bolońskiego nauczyciele akademiccy dobierali
bądź wprowadzali nowe metody kształcenia biorąc pod uwagę cele kształcenia.
Obecnie, pracownicy prowadzący zajęcia ze studentami muszą tak dobierać metody
kształcenia, aby studenci osiągnęli założone dla nich efekty kształcenia. Wymagało
to przebudowania metod kształcenia i zwrócenia znacznie większej uwagi na efekt
końcowy kształcenia, czy wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
absolwentów.
Jednakże dużo większym problemem do rozwiązania jest weryfikowanie
osiągnięcia przez studentów założonych efektów kształcenia oraz określenie, w jakim
stopniu studenci dany zestaw efektów osiągnęli. Na przykład, podczas
przygotowywania testu z matematyki, określa się dla każdego zadania maksymalną
liczbę punktów, którą student może za to zadanie uzyskać pod warunkiem jego
poprawnego rozwiązania, a następnie ustala się progowe liczby punktów, które
student musi uzyskać na poszczególne oceny. Przy tym sposobie budowy testu,
student może na przykład połowę materiału i zdać test na ocenę dostateczną. Czy
można odpowiedzieć na pytanie, czy zweryfikowano w ten sposób wszystkie
założone dla tego testu efekty kształcenia?
W Polsce kierunek „geodezja i kartografia‖ mieści się w obszarze nauk
technicznych i efekty kształcenia dla tego kierunku muszą być uszczegółowieniem
efektów dla obszaru nauk technicznych, ale każdy wydział prowadzący ten kierunek
ustala swój własny zestaw efektów kształcenia. Zestaw efektów kształcenia musi
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obejmować trzy rodzaje efektów: w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych. Wobec tego nauczyciele akademiccy muszą tak przygotować program
kształcenia, aby ich studenci osiągnęli te trzy rodzaje efektów i następnie osiągnięcie
ich zweryfikować.
Efekty kształcenia założone dla tego kierunku możemy podzielić na dwie
grupy pod względem liczby przedmiotów do ich realizacji. Jedna grupa zawiera
efekty, które są realizowane na jednym przedmiocie jak np. „Absolwent ma
podstawową wiedzę w zakresie kinematyki, elektromagnetyzmu, optyki falowej i
geometrycznej, akustyki i fizyki atmosfery‖, który jest realizowany na przedmiocie
Fizyka. Weryfikacja osiągnięcia tego efektu wymaga od nauczyciela, uczącego
Fizyki, odpowiedzi na pytanie: czy student podczas egzaminu musi mieć wiedzę z
każdego wymienionego działu.
Znacznie więcej trudności podczas weryfikacji przynosi druga grupa efektów,
których ponadto jest znacznie więcej, a mianowicie efekty realizowane na kilku
przedmiotach, jak np. „Absolwent redaguje i opracowuje mapy zasadnicze oraz jej
pochodne‖, który może być realizowany na następujących przedmiotach Technologia
informacyjna, Kartografia, Ekologia i ochrona środowiska, Grafika inżynierska z
rysunkiem geodezyjnym. Nauczyciele akademiccy, odpowiedzialni za kształcenie na
tym kierunku muszą odpowiedzieć sobie pytanie, w jaki sposób ten efekt będzie
weryfikowany: czy zostanie podzielony na poszczególne przedmioty i gdy efekty
cząstkowe zostaną zweryfikowane, to ten efekt jest zweryfikowany; czy osoba
prowadząca jako ostatnia wymienioną grupę przedmiotów ma zweryfikować cały
efekt kształcenia, czy może trzeba będzie poszukać innego sposobu weryfikacji.
Rozwiązaniem, które pomoże w weryfikacji osiągnięcia założonych dla danego
kierunku efektów (których liczba jest różna, ale często mieści się w przedziale od 40
do 70) przez pewną liczbę studentów na około 40 przedmiotach, jest system
ekspertowy. Bazę wiedzy tego systemu budują eksperci z dyscypliny naukowej
geodezja i kartografia, na bazie relacji rozmytych. W pierwszej kolejności budują
tabelę odniesienia efektów kształcenia do przedmiotów zaznaczając w jakim stopniu
dany przedmiot realizuje i następnie powinien zweryfikować dany efekt kształcenia
lub jego część. Relacje rozmyte pozwalają na wykorzystanie liczb z przedziału (0,1)
na określenie stopnia w jakim dany efekt jest weryfikowany, a nie tylko stwierdzenie
„tak‖ lub „nie‖, co powodowałoby korzystanie z logiki klasycznej.
Eksperci budują także tabelę weryfikowania efektów, wpisując informację, czy
zaliczenie danego przedmiotu/ grupy przedmiotów jest jednoznaczne z realizacją i
weryfikacją danego efektu kształcenia; a jeśli nie jest, to jakie zadanie/test musi
student jeszcze zaliczyć. W następnej tabeli trzeba zapisać informację w jakim
stopniu dany efekt musi być zaliczony tzn. jeśli efekt z zakresu wiedzy zawiera kilka
rodzajów wiedzy, to czy student musi znać wszystkie w minimalnym stopniu, czy
może pewne działy znać lepiej a inne nie. Ponadto, w przypadku kierunku „geodezja
i kartografia‖ dokładność pomiaru ma kluczowe znaczenie, więc jaki stopień
dokładności pomiaru jest akceptowany?
Następnym problemem, który system ekspertowy może pomóc rozwiązać, jest
określenie czy dany student, który uzyskał pewien zestaw ocen pozytywnych, ma
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pozytywnie zweryfikowany zestaw efektów kształcenia. Jeśli wiadomo, że przedmiot
X weryfikuje osiągnięcie danego efektu kształcenia i jeśli znamy zestaw ocen pewnej
grupy studentów, korzystając ze złożenia relacji rozmytych można określić stopnień
zweryfikowania danego efektu kształcenia. Oczywiście wykonywanie złożenia relacji
rozmytych przez nauczycieli i porównywanie stopnia osiągnięcia danego efektu
kształcenia z wartościami progowymi jest czasochłonne, więc również w tym
aspekcie można korzystać z systemu ekspertowego.
System ekspertowy pomoże również w ocenie jakości testu, wyliczając
wszystkie potrzebne współczynniki, w tym najważniejsze: trafności i rzetelności
testu, na podstawie których eksperci będą mogli doskonalić testy weryfikujące efekty
kształcenia. Do oceny jakości testu system ekspertowy może być zbudowany na
bazie różnych teorii, na przykład na bazie Teorii Opowiedzi na Pytania Testowe (ang.
Item Responce Theory).
1.
Beccera-Fernandez I., Sabherwal R., 2010, Knowledge management systems and
processes, M.E. Sharpe, p. 8.
2.
The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation
Report, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice),
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice, April 2012.
3.
Baker F.B., The basics of Item Response Theory, ERIC Clearinghouse on
Assessment and Evaluation USA, 2001.
4.
Sokolov, A., Molchanova, O., Fuzzy assessment of test results, Proceedings of
European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT. – Aix-les-Bains, France, 2011, p.
644 –- 650.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В
КАДАСТРОВЫХ РАБОТАХ
В. В. КЛАДЬКО
О. В. ПИРКОВА, ассистен кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого
майна
Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17

Кадастровые работы – это один из этапов процедуры по образованию
(или уточнению границ) земельного участка, а точнее – это работы по сбору и
воспроизведению в документальном виде сведений об объектах недвижимости,
либо об их частях, необходимых для дальнейшего их кадастрового учета с
последующей государственной регистрацией прав на объект недвижимости с
целью образования, изменения или прекращения объектов недвижимости.
Кадастровые работы представляют собой комплекс работ по установлению,
восстановлению и закреплению на местности границ землепользований,
определению их местоположения и площади, а также юридическому
оформлению полученных материалов.
Процесс выполнения кадастровых работ называется кадастровой
деятельностью. Кадастровые работы необходимы для описания объекта
недвижимости в качестве объекта права. Тем самым, выполняя кадастровые
работы, создаются объекты недвижимости в качестве объекта гражданских
прав. Профессиональный подход к кадастровым работам позволяет в
кратчайшие сроки осуществить предоставление земельных участков под
строительство и тем самым повысить экономические показатели реализуемых
инвестиционных проектов. Для выполнения кадастровых работ необходима
компетентность, как в технических, так и в юридических вопросах, поэтому
особо важным является привлечение к выполнению кадастровых работ
высокопрофессиональных специалистов.
Компоненты технологии ведения кадастровых систем – деятельность
человека в совокупности с технологиями и программными средствами,
направленная на реализацию какой- либо функции кадастра в процессе его
эксплуатации.
Основными компонентами является:

получение информации, подлежащей занесению в кадастр;

первичная обработка и ввод информации в кадастр;

манипулирование данными в кадастре;

получение первичной информации кадастра;

формирование кадастровых документов;

обеспечение защиты информации от несанкционированного
доступа;

обеспечение сохранности информации кадастра;

обмен
информацией
между
кадастрами
различных
территориальных объектов и уровней.
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Система для нужд кадастровой съемки земель имеет преимущества в том,
что дает значительные возможности быстрого и эффективного проведения
съемок на больших территориях. При этом система определяет положение
точек в системе географических координат и поэтому, нет необходимости,
«привязываться» к существующим поворотным точкам, на что затрачивается
много времени.
С помощью двух держателей система позволяет установить местную
геодезическую сеть и при этом весьма характерным является то, что не
требуется линия видимости между точками съемки и выполнения работ не
зависит от погодных условий, что является существенным при проведении
съемки местности традиционным способом с помощью - теодолита.
Применение системы отличается высокой эффективностью труда
снимальщиком. Так, с помощью инструментов снять данные на тысячи точек, в
то время как максимальное количество точек с применением традиционной
технологии ограничивается лишь несколькими сотнями. По данным съемок
точек не возникает проблем с определением границ земельных участков, так
как при этом используется специальное программное обеспечение для расчета
площадей, расстояний и направлений линий.
Конечно,
для
применения
рассматриваемой
системы
в
землеустроительном
производстве
необходимо
подготовить
квалифицированных специалистов из числа геодезистов, землеустроителей,
которые обеспечили бы высокое качество этих работ.
При проведении контурной съемки используется только высокоточное
оборудование, позволяющее получать достоверные сведения. Кроме того,
применяется несколько передовых методов, которые позволяют оперативно и
эффективно проводить съемку. Ведущим среди них является спутниковый GPS
приемник. Применение передовых цифровых технологий позволяет достичь
максимального эффекта. Именно таким способом лучше всего снимать
большие площади и застройки. Масштаб кадастрового плана при этом будет
достаточно мелким 1: 2000, но имеет высокую точность до 1-2-х сантиметров.
Объекты, имеющие большое количество недвижимости снимаются
стереотопографическим методом. Можно совместить данный метод с другим ортофотопланом. В таком случае высокие строения снимаются стереотопографическим способом, а территория без застроек - ортофотопланов. Если
площадь съемки маленькая, то масштаб укрупняется до 1: 500. В таком случае
целесообразно применить тахеометр.
Из всего это можно сделать вывод, что все эти способы и приборы, а
также специальные GPS программы позволяют нам достичь максимальной
точности и достоверности.
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Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
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У наш час науково технічний прогрес невпинно дає нові методи
вирішення геодезичних задач. Тож, щоб полегшити собі роботу, підвищити
якість та точність одержуваних даних, треба знати можливості новітніх
розробок у сфері сучасних приладів. Одним із найкращих та інноваційних
інструментів, що використовуються в геодезичних вишукуваннях є безпілотні
літальні апарати. Дрони дозволяють отримати дані швидше і з меншими
витратами ресурсів.
На даний момент інженерно-геодезичні вишукуваня постійно
виконуються інженером-геодезистом. Його задача - складання топографічного
плану заданого масштабу і точності. Відомі складності, які заважають
отриманню якісних даних за прийнятний час. Такими складнощами можуть
бути такі, як важкодоступність об'єкта досліджень, особливості рельєфу,
наявність водних перешкод, і багато інших. Тож для вирішення цих складнощів
доцільно користуватися безпілотним літальним апаратом.
Використання дронів в вишукуваннях, кадастрі та землевпорядкуванні
відкриває великі перспективи. Дрони можна використовувати в темний час
доби, на деяких відстанях, у автоматичному режимі зйомки або під керуванням
людиною. Час затрачений на камеральну обробку зменшився завдяки повному
програмному опрацюванню. Завдяки безпілотним системам можна:
 Вирішувати топографічні завдання;
 вирішувати інженерно-геодезичні завдання;
 будувати трьохмірні моделі місцевості;
 виконувати дистанційну діагностику інженерних споруд;
 виконувати теплові зорну зйомку;
 переносити на відстані речі.
Пролітаючи по заданому маршруту можна отримати точні і достовірні
фото та відеоматеріали про особливості рельєфу місцевості, котру потребує
дослідження.
Отримані дані з дрона обробляються в спеціалізованому програмному
забезпеченні. Завдяки отриманим даним можна розробляти топографічні,
цифрові та ортофотоплани. Дозволяють вивчити рельєф місцевості, котра
цікавить і розробити проектування будівництва з урахуванням раціонального
використання та охорони навколишнього середовища, прогнозувати зміни
природного середовища ділянки під впливом будівництва та експлуатації
підприємств.
Безпілотні літальні апарати мають рад таких переваг як:
 Визначення місця розташування об'єктів по GPRS;
 висока продуктивність - до 20 км2 в день;
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 висока точність і детальність одержуваних цифрових даних;
 можливість використання у темний час доби;
 легкість транспортування, відсутність необхідності злітно-посадочної
смуги, невеликі розміри і вагу БПЛА;
 мобільність;
 отримання істинного рельєфу під кронами дерев;
 інтегровані радіоелектронні бортові підсистеми управління, контролю;
 є можливість використання в поганих метеоумовах, що не вважаються
оптимальними для виконання об'ємної фотограмметрії
Отже, безпілотні літальні апарати дають можливість за коротший час
вирішувати стандартні задачі инжегенерно-геодезичноговишукуаня та
відкривають нові можливості в ГІС та геодезії, тому їх використання
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О. В. ГОРБАНЬ, А. С. РИБАЛКА
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

За останні десятиріччя на значній території України внаслідок змін
природної рівноваги у водному балансі територій, а також техногенних
факторів прогресує процес підйому рівня грунтових вод, що веде до
підтоплення значних територій в містах, населених пунктах, промислових та
інших зонах. Підтоплення створює неможливі умови для проживання
населення, завдає значних матеріальних збитків народному господарству,
виробництву, погіршує стан навколишнього природного середовища. На деяких
ділянках внаслідок підйому рівня грунтових вод активізувалися зсувні явища,
збільшується засолення грунтів та заболочування територій, збільшуються
випадки усідання будівель і споруд. Крім матеріальних збитків цей процесс
завдає великої моральної шкоди населенню та створює антисанітарні умови на
підтоплених територіях.
В південних областях України загостренню ситуації сприяють
особливості рельєфу місцевості (незначні ухили, що уповільнюють
поверхневий стік, велика кількість замкнених безстічних територій) при
наявності інтенсивного зрошування.
Однією з проблем у Харківському районі є підтоплення територій. Про
масштаби руйнувань, які можуть бути викликані в результаті підтоплень можна
судити по аварії 1995 в Диканівці. Диканівська аварія, як кажуть екологи, є
найсерйознішою катастрофою, що сталася в Харківській області за останні
роки. Фахівці стверджують, що надзвичайних ситуацій, подібних до цієї, не
траплялося ні на одних очисних спорудах у світі, і що завдяки саме цій
катастрофі в Україні переглянуте відношення до фінансування очисних споруд.
Сильна злива, яка тривала три години вивела з ладу Диканівські очисні
споруди, в результаті місто залишилося без каналізації, а значить і без води, а
стічні води величезного мегаполісу потрапили в Сіверський Донець, джерело
питної води для багатьох міст. Екологічна катастрофа прирівнювалася по силі
до Чорнобильської аварії. До кінця 2005 року відновлювальні роботи на
Диканівці повинні бути повністю завершені. Вони тривали 10 років і обійшлися
в 140 млн. гривень. Практично закінчено будівництво дублюючого колектора.
Аварія 1995 року сталася тому, що спочатку при будівництві станції не був
передбачений другий трубопровід, тому, єдиний існуючий колектор тоді просто
не витримав навантаження. Тоді ж, у 1995-му році, рівно в сімнадцять десять
центральний колектор Диканівки вже не працював - вода, заливала в місті
станції метро, руйнуються будинки, тротуари та лівневки, затопила
центральний «стакан» станції - так називається ось ця частина станції. Тут
глибина 36 метрів, вода зупинилася на позначці в 18, заглохли насоси.
Місто на місяць залишилося без води, санітарні лікарі погрожували
епідемією холери, а місцеві жителі намагалися виїхати з Харкова.
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ГІС-технології забезпечують перехід на якісно новий рівень вирішення
проблеми підтоплення територій. Метою цієї роботи є аналіз та облік
результатів спостережень на основі отриманих практичних даних та створення
моделі підтоплення земної поверхні.
Створення ГІС для наглядної моделі підтоплення земної поверхні
опирається на використання програмного продукту ArcGIS10. Результатом
роботи є наглядна інформаційна модель оцінки підтоплення земної поверхні в
м. Харків.
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Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17

В последнее время ГИС становятся все более популярными.
Геоинформационная система (ГИС) - это многофункциональная
информационная система, предназначенная для сбора, обработки,
моделирования и анализа пространственных данных, их отображения и
использования при решении расчетных задач, подготовке и принятии решений.
Основное назначение ГИС заключается в формировании знаний о Земле,
отдельных территориях, местности, а также своевременном доведении
необходимых и достаточных пространственных данных до пользователей с
целью достижения наибольшей эффективности их работы.
Актуальность данной темы заключается в том, что ГИС является новой
сложной системой ориентировки во времени и пространстве, она включает в
себя современные методы обработки информации и, в то же время, является
доступной для большинства людей. Применение ГИС позволяет на
качественно новом уровне обеспечить информационной базой практически все
службы и на этой основе обеспечить решение технических, экономических и
целого ряда других задач.
Геоинформационные системы включают в себя пять ключевых
составляющих:

аппаратные средства;

программное обеспечение;

данные;

исполнителей;

методы.
Современные ГИС представляют собой новый тип интегрированных
систем, которые, с одной стороны, включают методы обработки данных
существующих автоматизированных систем, а с другой - обладают спецификой
в организации и обработке данных.
Так как в ГИС осуществляется комплексная обработка информации (от ее
сбора до хранения, обновления и предоставления), их можно рассматривать со
следующих различных точек зрения:

ГИС как система управления - предназначена для обеспечения
поддержки принятия решений на основе использования картографических данных;

ГИС как автоматизированная информационная система объединяет ряд технологий известных информационных систем;

ГИС как геосистема - включает технологии фотометрии,
картографии;

ГИС как система, использующая БД, характеризуется широким
набором данных, собираемых с помощью разных методов и технологий;
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ГИС как система моделирования, система предоставления
информации - является развитием систем документального оборота, систем
мультимедиа и т.д.
ГИС с развитыми аналитическими возможностями близки к системам
статистического анализа и обработки данных, причем в ряде случаев они
интегрированы в единые системы.
Любая сложнаясистема (ГИС является сложной системой) должна быть
неоднородной (гетерогенной), поэтому систему можно разбить на однородные
компоненты (подсистемы) путем выделения стратов. Страты – это уровни,
определяемые по совокупности сходных признаков. В зависимости от
критериев оценки система может быть стратифицирована по-разному.
Поскольку ГИС является весьма сложной технологией и требует
значительных
специальных
технических
ресурсов,
национальные
статистические организации, особенно в развивающихся странах, должны
подходить к внедрению систем ГИС постепенно и осторожно, обеспечивая при
этом совместимость с другими используемыми системами. В качестве
альтернативы немедленному полномасштабному применению ГИС, страны
могут начать с использования простой и надежной схемы, которая будет
понятна и доступна для широкого круга пользователей. Схему, которую можно
переносить на самые различные пакеты программ и которая не зависит от
технического обеспечения.
Сточки зрения проведенияитерацийгеоинформационныесистемы
можнопредставить ввидепоследовательности:
1. сбори ввод данных;
2. управления;
3. анализ;
4.представления.
Можно сделать вывод, что полная модель данных в ГИС имеет сложный
смешанный характер. Пространственные данные специальным образом
организованы, и эта организация не базируется на реляционной концепции.
Напротив,
атрибутивная
информация
объектов
(называемая
ещѐ
"семантической") вполне удачно может быть представлена реляционными
таблицами и соответствующим образом обрабатываться.
Однако, поскольку в ГИС графические объекты связаны с табличными
данными, то, как графику, так и семантику нужно одновременно и в то же
время эффективно обрабатывать, что усложняется и гигантскими объѐмами
информации. Становится понятным, что создание хорошей ГИС - процесс
весьма непростой, требующий приложения очень больших усилий и
использования новаторских решений.


1. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии.  М.: ФиС, 1998. – 368 с.
2. Майкл де Мерс. Географические информационные системы / Майкл де Мерс. – М.:
Дата+, 2000.
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О. Є. ПОМОРЦЕВА к.т.н., доцент, К. С. ЩЕРБАК
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
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В останнє десятиліття у світі активно розбудовуються технології
географічних інформаційних систем (ГІС-технології, ГІС), що забезпечують
автоматизований просторово-часовий аналіз геоданих у самих різних галузях
людської діяльності.
Отже ГІС – це інформаційні системи, які від інших інформаційних систем
відрізняються наступним – це автоматизовані інформаційні системи,
орієнтовані на використання можливостей електронно-обчислювальних машин
(ЕОМ); вони призначені для роботи з просторово-координованою інформацією
та здатні продукувати нові знання на основі використання досить широкого
спектра аналітичних методів і процедур.
У науках про Землю інформаційні технології породили геоінформатику і
географічні інформаційні системи (ГІС), причому слово "географічні" позначає
в цьому випадку не стільки "просторовість" або "територіальність", а скоріше
комплексність і системність дослідницького підходу.
Для зіставлення рівня і досягнень фахівців України в розробці і
впровадженні ГІС-технологій з рівнем їх колег у розвинених країнах необхідні
відповідні критерії, а саме:

рівень використання клієнт-серверних можливостей ГІС;

використання сучасних можливостей організації інфраструктури
просторових даних;

використання можливостей ГІС в області просторового аналізу і
моделювання, а також інтеграція із зовнішніми проблемно-орієнтованими
моделюючими і обчислювальними системами для реалізації аналітичних
можливостей створюваних продуктів.
Одним з найперших успішних рішень у цій області можна вважати
Урядову інформаційно-аналітичну систему України по надзвичайних ситуаціях
(УІАС НС) – створення єдиного інформаційного середовища для обміну
даними і геоданими, як між внутрішніми підсистемами УІАС НС, так і між
функціональними підсистемами окремих міністерств і 26 відомств на
платформі технології Arc GIS Server.
Географічна інформаційна система володіє розвиненою системою запитів, яка надає можливість користувачю отримувати відповіді на різні запитання. Крім того, ГІС скорочує час на отримання запитань, допомагає встановити зв'язки між різними параметрами (наприклад, ґрунтами, кліматом і
врожайністю сільськогосподарських культур), обсягами промислового виробництва на певній території і ступенем забруднення атмосфери, водних
об'єктів, ґрунтів тощо.
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ГІС-системи і ГІС-технології знайшли дуже широке застосування в
різноманітних сферах і напрямках територіальної діяльності:

у кадастрах (земельному, водному, лісовому, нерухомості і т.д.);

у містобудуванні і муніципальному керуванні;

у проектуванні, будівництві, експлуатації об'єктів;

у геологічних дослідженнях;

у розробці й експлуатації різних родовищ;

у сільському, лісовому і водяному господарстві;

у вивченні і прогнозі погоди;

у охороні здоров'я;

у природокористуванні і при екологічному моніторингу;

у торгівлі і маркетингу;

у бізнесі, керуванні фінансами і банківською справою;

у плануванні і прогнозуванні;

в обороні, безпеці і при надзвичайних ситуаціях;

у політиці і керуванні державою;

у науці і в багатьох інших галузях.
В Україні існують ГІС- розробники, готові реалізувати ІТ-проекти на
рівні найвищих вимог і з використанням найсучаснішого інструментарію, але
загальний рівень ГІС реалізацій України переважно залишається на рівні
відображення, помітно відстаючи навіть від російських колег практично за
всіма показниками.
Відчувається дефіцит розробників, здатних створити ІТ-продукт і
інтегрувати в інформаційні та геоінформаційні технології найвищого рівня для
комплексного вирішення проблем корпоративних клієнтів. Практична
відсутність в Україні діючих стандартів інфраструктури просторових даних ще
більш погіршує ситуацію, оскільки низький рівень особистих знань і досвіду
розробників не підтриманий нормативними і методичними напрацюваннями в
даній області. Як вихід, кожний розробник самостійно адаптує моделі даних
кращих світових виробників, рекомендовані для даної сфери, створюючи
додаткові підсистеми для вирішення поставлених задач.
Значно покращило б ситуацію, яка склалася в області використання ГІСсистеми і ГІС-технології при обробці геопросторової інформації, зокрема при
проектуванні ГІС-систем для вирішення завдань з моніторингу і
прогнозуванню, проектуванню і моделюванню, аналізу і контролю просторовокоординованих даних поява молодих освічених спеціалістів, які мають фахову
освіту в цій області а також бажання та навички застосування відповідних
рішень у своїй повсякденній діяльності.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
О. О. КРАВЧЕНКО, В. В. ГОНЧАРЕНКО, С. А. ОТЕЧКО, к.г.н.
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17

Системы
позиционирования
могут
повысить
качество
и
производительность
камеральных,
полевых
и
геодезических
работ.Данноеисследование направлено на то, что бы описать каким именно
образом спутниковые системы навигации оказывают положительное влияние
на геодезические работы в строительстве в целом.
Основные достоинства и преимущества спутниковых систем: не
требуется прямой видимости между пунктами; благодаря автоматизации
измерений сведены к минимуму ошибки наблюдателей; позволяет
круглосуточно при любых погодных условиях определять координаты объектов
в любой точке земного шара;точность GNSS-определений мало зависит от
погодных условий (дождя, снега, высокой или низкой температуры, а также
влажности); GNSS позволяет значительно сократить сроки проведения работ по
сравнению с традиционными методами. GNSS-результаты представляются в
цифровом виде и могут быть легко экспортированы в картографические или
географические информационные системы (ГИС).
При выполнении геодезических измерений на земной поверхности в
основном используются,теодолиты, нивелиры и электронные тахеометры. Все
эти приборы достигли достаточно большого совершенства и работают в
оптическом диапазоне электромагнитных волн. Дальнейшее повышение
точности геодезических измерений в основном ограничено влиянием
атмосферы, а не техническими возможностями высокоточных приборов.
К примеру, при разработке методов спутниковых измерений
рассматривались такие методы, как спутниковая триангуляция, основанная на
использовании угловых измерений, и спутниковая трилатерация, основанная на
использовании линейных измерений.
Триангуляция характеризовалась сравнительно не высокой точностью
измерений: при наблюдениях требовалось чистое небо как минимум в двух
точках, разнесенных на большие расстояния; кроме того, аппаратура была
дорогостоящей и тяжелой. Именно поэтому данный метод был вытеснен
спутниковой трилатерацией, которая применяется и в настоящее время.
Интересной, но не маловажной особенностью использования
спутниковых систем, является то, что они могут обеспечить сохранность
строительной техники, слежение за ее местоположением и экономичность
работ. К примеру, не редко поднимаются вопросы, связанные с хищениями
топлива, использования техники не по назначению.Учащаются случаи угонов
строительной техники – кранов, бетономешалок, грузовиков и т.д. Все эти
факторы негативно сказываются на экономической стороне организации
строительства.
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Решением выступают спутниковые системы позиционирования. Именно
они дают возможность отследить в реальном времени место нахождения
любого подвижного и неподвижного объекта, оборудованного маячком или
приемником спутниковой системы навигации. Они же позволяют знать точный
километраж пробега, отслеживать маршрут в реальном времени и даже
определять, работает на данный момент двигатель или заглушен.
Однако возможности использования навигационных систем в
строительстве на этом не ограничиваются. К примеру, тоже дорожное
строительство, прокладка будущей трассы.Все начинается с проектирования и
привязки к местности. Использование ГЛОНАСС/GPS позволяет проложить
маршрут трассы без малейших отклонений, более того, при строительстве
самой трассы спутниковая навигация позволяет вести визуальный контроль над
ходом проведения работ в реальном времени.
Например, сконца 2014 года в Москве стали использовать возможности
ГЛОНАСС/GPS для обследования состояния дорожного полотна. По
инициативе ГКУ «Экспертавтодор» несколько десятков экипажей ДПС,
оснащенные соответствующим оборудованием, проводят обследование
дорожного полотна на автомобилях, полученные результаты в реальном
времени передаются в базу данных с подробным описанием проблемных мест
вместе с координатами и фотографиями.
Таким образом, отметим, что использование спутниковой навигации
нашлоширокое применение в геодезии,городском и земельном кадастре, при
инвентаризации земель, строительстве инженерных сооружений, в геологии.
Поэтому можно утверждать, что спутниковая навигация является
неотъемлемой частью деятельности человека и в частности инженеров
строителей.
1. Кузнецов И. Строители и спутниковая навигация /И. Кузнецов // Техника и
оборудование: науч.-тех. журнал –К.,2013 – декабрь[Електронный ресурс] / Режим
доступа:http://www.rcmm.ru/content/topics/392.html
2. Никоноров В. Б. Использование глобальной спутниковой навигационной системы
для геодезического обеспечения строительства линейных транспортных сооружений:
автореф. на соискание научной степени канд. техн. наук.: спец. 25.00.32. / В. Б. Никоноров. –
М., 2001. – 21 с.
3. Глобальная спутниковая навигационная система [Електронный ресурс] / Режим
доступа:http://www.monitor-gps.ru/sma/
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ОБОСНОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ С УЧЕТОМ
ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
В работе рассмотрена возможность назначения требований к точности геодезических
измерений в дорожном строительстве при учете влияния изменений геометрических
параметров дорог на скорость движения. При этом погрешности геодезических работ
рассматриваются, как один из факторов изменяющих геометрические параметры.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА геодезические работы, дороги, точность, геометрические параметры,
скорость движения.
В роботі розглянута можливість призначення вимог до точності геодезичних
вимірювань в дорожньому будівництві при врахуванні впливу змін параметрів доріг на
швидкість руху. При цьому похибки геодезичних робіт розглядаються, як один з факторів,
що змінюють геометричні параметри.
КЛЮЧОВІ СЛОВА геодезичні роботи, дороги, точність, геометричні параметри, швидкість
руху.
The paper considers the possibility of appointing requirements for precision geodetic
measurements in road construction when considering the effect of changes in the geometric
parameters of roads at speed. The errors of geodetic works are considered as one of the factors
changing the geometrical parameters.
KEYWORDS geodetic works, roads, accuracy, geometrical parameters, speed

При назначении требований к точности геодезических работ в
промышленном и гражданском строительстве (ПГС) используются
строительные допуски - допустимые отклонения геометрических параметров.
Для перехода от них к допустимым погрешностям геодезических работ
применяют широко распространенный принцип пренебрегаемого влияния.
В свою очередь допустимые отклонения геометрических параметров
устанавливаются
на
основе
отклонений
выходного
показателя
функционирования системы, для которой выполняется геодезическое
обеспечение.
Учитывая разное функциональное назначение объектов ПГС и
транспортных
сооружений,
в
качестве
выходного
показателя
функционирования системы ВАДС (водитель-автомобиль-дорога-среда)
предлагается принимать скорость движения.
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Последовательность
установления
допустимых
отклонений
геометрических параметров:
1. Определяют величины изменений скорости Vнг , вызванные изменениями
негеометрических параметров :
Vнн  f (V p1, V p 2 , V p3...V pn )
где V p - изменение скорости, вызванное изменением параметра по сравнению
с проектным значением, на величину p : n - число негеометрических
параметров.
2.
Определяют величину суммарного влияния на скорость всех
негеометрических параметров:

M Vнн  (2Vp1  2 Vp 2  2Vp3 +… Vpn )0.5 ,
где Vp - изменение скорости, вызванное изменением величины параметра P
на величину p .
3. Величины суммарного влияния геометрических параметров на скорость
M Vгг  K п  (M v21  M v22 ) 0.5  K п  M vнн
движения:
где K п - коэффициент рационального влияния; M v1 и M v 2 - суммарные
изменения
скорости,
вызванные
соответственно
погрешностями
геометрических параметров трассы и поперечного профиля.
4. Соотношение между величинами влияния на скорость погрешностей
отдельных геометрических параметров
мостей вида:
2
M vi  (mv21  mv22  mv23  ...mvn
,
где mvi - влияние на скорость отклонения i -го геометрического параметра;
P - вес i -го геометрического параметра.
5. Устанавливают допустимые отклонения каждого геометрического
параметра m g по допустимому отклонению скорости mvi на основе
зависимостей вида: Vi  F (mgi ) .
6. Получают допустимые отклонения
в продольном, поперечном
направлениях и по высоте. В качестве негеометрических параметров,
влияющих на скорость, приняты ровность покрытия и коэффициент сцепления.
В качестве отклонений принимаются статистические характеристики их
величины, встречающиеся в практике дорожного строительства.
Выбор скорости движения и ее отклонений в качестве возможного
критерия, определяющего требуемую точность геометрических параметров при
реконструкции обусловлен той ролью, которую отводят ей крупнейшие
специалисты-дорожники, считая что скорость, ее абсолютная величина по
участкам, и плавность изменения являются единственным показателем качества
дороги.
Скорость является основным источником достижения экономической
эффективности от строительства дороги, показателем на котором базируются
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экономические расчеты, выполняется оценка безопасности и выбор средств
регулирования. Имеющиеся результаты исследований дают возможность
оценить влияние на изменение скорости различных факторов, в том числе и
геометрических параметров. Работы по обоснованию точности геодезических
работ, использующие скорость движения, выполненные ранее, не решили
задачу полностью в первую очередь в виду отсутствия в решениях системного
подхода, а для целей реконструкции задача и не ставилась.
Достоверность зависимостей изменения скорости от изменения
различных факторов зависит от точности измерений скорости. В современных
условиях скорость движения отдельного автомобиля может быть измерена
специальными приборами с погрешностью не более 2%.[1,2, 11-16].
Оценка значимости случайного изменения скорости показала, что при
имеющемся в настоящее время уровне точности измерения скорости mV
достоверным можно считать величины изменения скорости V V  5 -10%
V  5mV
Это точность эмпирических формул вида: V  f (p1 , p2 , p3 ...pn )
Среднее квадратическое отклонение скорости одиночного автомобиля от
скорости потока составляет на горизонтальных участках  6 км/час, на
продольных уклонах i  30 %0 , in  50 %о
соответственно 8,5 и 14 км/час .
Кроме того, скорость существенно зависит от интенсивности движения.
По мнению многих авторов, незначительным считается случайное
отклонение скорости одиночного автомобиля до 5 км/час.
Отклонения скорости транспортного потока, как выходного показателя
функционирования системы "Дорога" зависят от отклонений в геометрических,
технологических (ТП) и функциональных (ФП) параметрах.
Для использования отклонений ТП и ФП в нормировании отклонений
геометрических параметров принимаются следующие исходные положения:
1. Изменения негеометрических параметров (ТП, ФП) во время эксплуатации
приводят к систематическому изменению (снижению) скорости движения как
на отдельных участках, так и на дороге в целом,
2. Величины геометрических параметров первого вида, определяющих
конфигурацию трассы, не изменяются до реконструкции. Их значениям
соответствуют значения негеометрических параметров в интервале от
расчетных, для новой дороги до предельных.
Поэтому суммарное влияние отклонений геометрических параметров на
скорость предлагается принимать для оценки "хорошо" в процессе
эксплуатации.
Наиболее изменчивыми негеометрическими параметрами, существенно
влияющими на скорость, являются ровность покрытия S и коэффициент
сцепления покрытия  .
Имеются результаты многочисленных исследований влияния S и  на
скорость движения, позволяющие получить зависимости для оценки влияния
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изменения ровности и
скорости [ 2,3,4.6,12,13].

коэффициента сцепления покрытия на изменения

Так, нормативные допустимые отклонения ровности для дорог 1-Ш
категории - в начале эксплуатации 50 мм/м, в удовлетворительном состоянии 200 мм/м.
Для середины интервала допустимых значений, изменение составляет
 70 -100 мм/км. Что соответствует изменению скорости на 0,8 км/час, при
точности измерения неровностей составляет от 5% до15% .
По данным снижение скорости вследствие изменения ровности покрытий
усовершенствованного типа составляет 1,5...2,5 км/час.
Другой важный фактор, влияющий на скорость, - коэффициент сцепления
 . Он который в зависимости от типа покрытия, в реальных условиях может
изменяться от 0,70 до 0,30 для цементобетонных и от 0,60 до 0,25 для
асфальтобетонных покрытий.
Значение  уменьшается с изменением скорости. Разброс значений
увеличивается от 0,05 при скорости V =30 км/час до 0,15 при V = 90 км/час.
при.
При измерениях разными приборами разброс составляет до 0,20 V = 60
км/час. За счет влияния типа шин изменения коэффициента сцепления могут
составлять 0,08-0,11, то есть до 10% от эталонных значений.
Существенное влияние на величину коэффициента сцепления оказывает
состояние и тип шин. Различные модели шин отличаются по величине  до
20%. Среднее квадратическое отклонение  = 0,05 при V  60 км/час при
точности измерений равно 2...3%.
Для оценки влияния коэффициента сцепления на скорость используется
зависимость:
V ( )  55.51  39.71  29.44 2
Изменение  на 0,10 вызывает систематическое изменение скорости
около 2 км/час, но при одном и том же значении  разброс скоростей может
составлять до 6 км/час (среднее квадратическое отклонение  4 км/час).
При среднем квадратическом отклонении   0.5- 0.10, систематическое
отклонение скорости V ( ) =1,2 км/час, что составляет 0,25-0,50 случайного
отклонения.
Изменения V (S ) и V ( ) случайные по величине, но систематические
по характеру влияния, поэтому величина их совместного влияния:





0.5
MVнн  2V ( S )  2V ( )
Величина M Vнн характеризует систематическое совместное влияние
негеометрических параметров на участке дороги.
Возможные пределы влияния изменений геометрических параметров на
изменения скорости рассмотрены для минимальных допустимых значений
параметров, что создает некоторый избыток точности для наиболее
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распространенных значений и гарантирует ее обеспечение во всех возможных
случаях.
Величина допустимого суммарного случайного изменения скорости от
изменения геометрических параметров mV нг может быть получена по
зависимости :
mvнн  K  mVнн ,
где K - коэффициент пренебрегаемого влияния .
Суммарное изменение скорости M Vгг включает влияние изменения
геометрических параметров трассы и поперечного профиля- mV 1, mV 2

MVгг  (mV21  mV2 2 ) 0.5 .
Совместное влияние геометрических параметров трассы, как действующих на
отдельных участках, оценивается величинами от Vmin  ±1 км, час до
V max ±2 км/час, для наиболее сложного участка сочетания вертикальной и
горизонтальной кривой. Суммарное влияние на скорость отклонений всех
геометрических параметров М Vг может быть получено из зависимости
2
MVг
 mV21  mV2 2  m32  m42  m52  m62 ,
где mV 1 , mV 2 - погрешности радиусов кривых в плане и профиле;
mV 3 , mV 4 - расстояния видимости в плане и профиле;
mV 5 - продольного уклона участка дороги.
Величины допустимого влияния на скорость отклонения отдельных
геометрических параметров получены по принципу равных влияний:
mV 1 = mV 2 = mV 3 = mV 4 = mV 5 = mV
Они уточняются учетом веса каждого параметра.
Для определения допустимых отклонений отдельных геометрических
параметров, используют имеющиеся эмпирические зависимости скорости от
значений геометрических параметров.
Для учета доли каждого i -го геометрического параметра в суммарном
изменении скорости установлены веса Pi , j , где j - тип местности.
Значения весов получены на основе корреляционных зависимостей,
полученных рядом авторов [8.-16].
Pi  100V i M Vi

где Vi - изменение скорости, вызванное i -м параметром;
M Vi - суммарное изменение скорости.
Предложенный поход позволяет
уточнить и конкретизировать
требования к допустимым отклонениям
в комплексе геометрических
параметров и назначать точность геодезических работ с учетом специфики
реконструкции и технических возможностей исполнителей.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМІВ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ
ГЕОДЕЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ
В. О. ПЕНЬКОВ, к.т.н., В. В. УМНІЦИН
Харківський національний університет міського господарства імени О. М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

Під час будівництва та експлуатації земляних споруд ведуться натурні
визначення об’ємів о ґрунту. Обсяги, частота та вартість таких робіт залежать
від форми, величини площі та висоти споруди, від термінів будівництва
споруди та ін.
Переважно визначення об’ємів виконують за результатами геодезичних
вимірювань. Обсяги геодезичних вимірювань залежать від величини та форми
споруди, складності рельєфу поверхні. Крім цього, під час спостережень
необхідно враховувати всі можливі фактори, що впливають на точність
вимірювань, швидкість консолідації породи в тілі споруди, просідання її основи
(особливо під час будівництва споруди на нескельній основі).
Актуальною є розробка надійного та оперативного методу циклічного
визначення з належною точністю об’ємів ґрунту наземними геодезичними
методами під час побудови та в період формування проектної форми
земленасипної споруди.
Відомі на сьогодні методи визначення об’ємів базуються на використанні
цифрової моделі поверхні. Чим більша кількість координованих точок, що
описують поверхню, тим вища точність визначення об’єму.
Вимоги до точності визначення об’ємів досить високі.
Тахеометричне знімання за допомогою електронних тахеометрів на
сьогодні є ефективним методом створення цифрової моделі поверхні.
Збільшується радіус знімання з однієї станції, зменшується кількості пунктів
геодезичної основи. Швидко, (без припинення будівництва) виконуються
польові геодезичні роботи та опрацьовуються результати спостережень на
персональних комп'ютерах.
Цифрові моделі поверхні умовно поділяють на категорії:
1.
Моделі з розташованими опорними точками у вузлах регулярної
сітки, утвореної квадратами, прямокутниками, рівносторонніми трикутниками;
2.
Напіврегулярні моделі (система взаємно паралельних профілів);
3.
Структурні моделі з розташуванням точок у місцях локальних
екстремумів і зміни ухилів рельєфу;
4.
Моделі з хаотичним розташуванням точок.
Вихідними даними для побудови цифрової моделі рельєфу можуть бути:

просторові координати, отримані з фотограмметричних вимірювань
аерофотознімків;

польові топографічні виміри;

результати, отримані внаслідок опрацювання топографічних планів
і карт.
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Опрацювання інформації зводиться до інтерполювання між опорними
точками.
Методи створення моделей першої й другої категорій трудомісткі,
точність визначення об’єму - невисока, а збільшення кількості опорних точок
збільшує затрати часу на виконання польових та камеральних робіт.
Моделі 3 і 4 категорій краще описують поверхню. Вони створюються за
результатами тахеометричного або аеро чи стерео фотограмметричного
знімання поверхні.
Ефективним є стереофотограмметричний метод знімання поверхні.
Його переваги: безконтактний спосіб та велика швидкодія знімання,
повна достовірність відображення поверхні, але його застосування обмежується
порівняно невисокою точністю, умовами погоди, складністю, наявністю та
вартістю фотограмметричного обладнання, значним обсягом камеральних
робіт, тощо.
Такий метод доцільно застосовувати для знімання важкодоступних
поверхонь.
Цифрову модель поверхні можна створити за результатами
тахеометричного знімання.
Використання для цього електронних тахеометрів дає змогу значно
зменшити кількість пунктів знімальної основи та у 2-3 рази затрати часу та
коштів на виконання польових робіт.
Точність визначення об'єму залежить від точності геодезичних
вимірювань mвим та точності відображення рельєфу m рел (апроксимації
поверхні).
Точність визначення об'єму ґрунту за результатами геодезичних вимірів
залежить в основному від точності визначення висот точок робочої поверхні та
їх кількості і в меншій мірі (на декілька порядків менше) вона залежить від
точності визначення їх координат.
На точність визначення середньої висоти насипаного ґрунту в основному
впливають систематичні похибки, а вплив випадкових похибок із збільшенням
кількості n пікетних точок прямує до нуля.
точність визначення об'єму ґрунту можна підвищити шляхом врахування
усіх систематичних похибок, що впливають на точність визначення висот точок
робочої поверхні та основи споруди
З метою економії коштів та матеріалів на закладання додаткових пунктів
на території будівництва та їх спостереження доцільно використовувати
перехідні станції - місце, у якому встановлений на штативі електронний
тахеометр й з якого видно значну частину території знімання та два (краще три)
опорні пункти . Бажано, щоб віддаль до одного з пунктів була більшою у 2 і
більше рази чим до другого, а еквівалентні висоти цих напрямків - навпаки.
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В. О. ПЕНЬКОВ, к.т.н.
Харківський національний університет міського господарства імени О. М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

Точність геодезичних робіт при вишукуваннях спеціально для
реконструкції в нормативній літературі не означена геодезичні ходи при
топографічних зніманнях діючих доріг виконуються з такою ж точністю, як і
при трасуванні нової дороги на стадії технічного проекту.
Геодезичні роботи при реконструкції є не зовсім топографічними
зніманнями. Вони мають суттєві відмінності, викликані особливостями
реконструкції,
призначенням
та
умовами
виконання
вимірювань.
Пропонується при призначенні вимог до точності геодезичних робіт
використовувати модель утворення похибок геометричних параметрів, їх
взаємовпливу та взаємовідношення похибок геометричних параметрів і
геодезичних робіт.
При цьому в якості нормуючої величини використовуються сумарні
відхилення геометричних і технологічних параметрів на стадії приймання
об'єкта в експлуатацію, допустимі відхилення в технології робіт.
Виконано оцінку похибок формоутворення земляного полотна та об’ємів
земляних робіт при реконструкції доріг.
Об’єм земляного полотна на ділянці довжиною визначається за
формулою:

Vn  0.5(S n  S n 1)  Ln ,

(1)

де: S1 і S 2 - площі поперечних переризів на початку і кінці ділянки,
L - довжина ділянки.
Площі поперечних переризів обчислюються за формулою:

Sp b Hp

(2)

де: B - ширина земляного полотна зверху; H p - робоча відмітка; K - крутизна
укосу; b - величина розширення земляного полотна.
На всі параметри, що входять у формули (1) і (2) встановлені нормативні
величини допустимих відхилень (похибок).
Для оцінки впливу відхилень кожного параметра на сумарну похибку
визначення S отримано відповідні залежності.
1. Вплив відхилення ширини B :

S B  B  H n
2. Вплив відхилення робочої позначки H n
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S H  H n  ( B  2H  K )

3.Вплив відхилення крутості укосів K :
- при двосторонньому розширенні в розрахунку приймаються незалежні
помилки формоутворення 2-х укосів,

K  K  H 2  2
S k 
2
- при односторонньому - одного:
K  K  H 2
S p 
2
Відносні похибки, викликані відхиленнями окремих параметрів і сумарна
похибка відхилення площі поперечного перерізу обчислюються за формулами:
S B
B

;
SN
(B  H  K )

S H H ( B  2 H  K )
;

SN
H ( B  H  K )

S K 0.75K  H
;

SN
(B  K H )
Для нормативних допусків
отримано залежності для визначення
сумарного середнього квадратичного відхилення площі поперечного перерізу
земляного полотна при реконструкції:
S sp  0.05  2.24 H 4  4 H 2  b 2 .
Відносні відхилення (одностороннє розширення):

M S 0.05

 2.24 H 4  4 H 2  b 2 .
Sp
b H
При: B  0.20 ; H  0.05 ; K  0.10 , K  1.5 ;
Моделювання точності формоутворення земляного полотна з
використанням отриманих залежностей показало, що похибки у визначенні
обсягів земляного полотна при реконструкції залежать від величини відхилень
робочих відміток і від способу збільшення ширини.
Вони зростають із збільшенням робочих відміток і становлять не менше
8% (при новому будівництві не більше 6%).
Виявлені особливості вишукувань для реконструкції вказують на
доцільність визначення можливої точності виконання топографо-геодезичних
робіт з урахуванням умов їх виконання. Отримані залежності дозволяють
виконати розрахунок необхідної точності, використовуючи принцип рівних
впливів або інші підходи.
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В даний час з'явилася можливість просторового моделювання
деформаційних процесів фундаментів будівель і споруд та побудови
неперервних моделей осад з допомогою ЕОМ.
Сучасні методи просторового аналізу, засновані на апараті математичної
статистики дозволяють дослідити явища з урахуванням територіального
характеру розподілу.
Методи просторово-часового аналізу і алгоритми обробки геопросторових даних постійно удосконалюються. Важливими в даний час є
питання поліпшення якості алгоритмів моделювання для отримання якісних
цифрових моделей осад споруд та їх оцінок.
Для просторово-часового аналізу результатів спостережень за
деформаціями будівель і споруд доцільно застосовувати тривимірну цифрову
модель осідань, яка комплексно і детально описує стан фундаменту інженерної
споруди. У цьому випадку вивчення динаміки деформаційного процесу
фундаментів можна виконувати із застосуванням автоматизованих методів
просторово-часового аналізу та цифрового моделювання.
Таким чином, для аналізу деформаційних процесів фундаментів будівель і
споруд необхідно мати методику, яка дозволяє будувати тривимірні цифрові
моделі осідань.
Застосування просторових методів аналізу і просторової інтерполяції
результатів геодезичного моніторингу дозволяє встановити адекватну
тривимірну модель деформацій по всій площі основи споруди, а також
автоматизувати процеси визначення області нерівномірних осідань, напрямки
крену плити фундаменту, побудови профілів осідань та ін.
Виконані в останні роки дослідження Басаргіна А. А., Жукова Б. Н.,
Уставич Р. А., Колмогорова В. Р., Асташенкова В.І., Федосєєва Ю. О.
дозволили розробити методики просторово-часового аналізу деформацій
фундаментів інженерних споруд з побудовою цифрових моделей осідань;
комплексний метод цифрового моделювання і аналізу результатів геодезичних
спостережень за осіданнями з урахуванням коефіцієнта водонасичення і
щільності грунтів та ін;
Була запропонована структура банку геопросторових даних для
автоматизованої обробки результатів геодезичних спостережень і аналізу
деформаційних процесів фундаментів будівель і споруд. просторово-часовий
аналіз результатів геодезичних спостережень за деформаціями фундаментів
споруд заснований на визначенні просторової мінливості всій площі
фундаменту споруди в часі. При цьому використовуються математичні функції,
що відображають планове і висотне положення фундаменту споруди для
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отримання характеристик, властивостей та напрямки деформаційного процесу.
У різний час роботи з моделювання деформацій основ будинків і споруд
виконувалися на різному технологічному та методологічному рівні.
Використання ГІС-технологій для тривимірного моделювання деформацій
фундаментів будівель забезпечує перехід на якісно новий рівень вирішення
інженерно-геодезичних завдань.
Тривимірна цифрова модель осад фундаментів разом із засобами
інформаційного моделювання дозволяє об'єднати всю доступну інформацію
про досліджуваному процесі деформації. Рішення даних завдань можливе із
застосуванням ГІС-технологій, які дозволяють автоматизувати процес обробки
геодезичних даних для побудови просторових цифрових моделей осідань.
Застосування тривимірного моделювання та ГІС-технологій для аналізу
деформаційних процесів дозволяє відображати динаміку протікання пропроцесу, підвищити рівень наочності аналізу геодезичного моніторингу осадок
і прискорити підготовку комплексу матеріалів станом фундаменту інженерної
споруди для прийняття обґрунтованих рішень.
Можливість поєднувати різнорідні дані в рамках єдиного інформаційного
простору (однієї моделі) дозволяє виконати детальний аналіз нерівномірності
осідань фундаментів інженерних споруд. Це, в свою чергу, призводить до
цілісного розуміння картини досліджуваного деформаційного процесу.
Побудова та удосконалення такого роду моделей дозволяє зрозуміти
внутрішню будову досліджуваного деформаційного процесу, визначити причини і простежити наслідки його розвитку. Головна відмінність створюваних
моделей від попередніх полягає в тому, що вони будуються не тільки за резульрезультатами геодезичних вимірювань, але і з урахуванням параметрів ґрунтів,
що впливають на деформаційний процес.
У зв'язку з цим, побудова моделі для просторово-часового аналізу
деформацій фундаментів пропонується виконувати ітеративно.
Система методів просторово-часового аналізу забезпечує комплексну
оцінку статики, динаміки та прогнозу розвитку у вигляді його просторовочасових моделей, які відображаються в цифровому форматі.
Для вирішення завдання аналізу слід багаторазово виконувати обробку
даних, перевіряти ряд альтернативних гіпотез і оцінювати отримані результати.
Оскільки в процесі рішення можуть вводитися нові геодезичні
спостереження, то в результаті ітерацій старі версії рішення модифікуються і
уточнюються.
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INTEGRAL CRITERIA COUNTERACT RAIDING ON BUILDING
CORPORATE ENTERPRISES IN LAND RELATIONS
O. V. PYRKOVA, assistant at the department of GIS, land and real estate appraisal
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
E-mail: o.pyrkova@mail.ru
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The modern changes in land relations are, which are characterized by
ambiguity and terbulentnistyu affect the functioning of building corporate enterprises,
which is one of the major subjects of interaction on the allocation and use of land. In
this context the problematic ensuring openness land relations, decline corruption
component, combating raiding, the growth efficiency of land administration. In the
present study, great value has the proposed method the econometric modeling of
influence factors to integral criterion counteract raiding on building corporate
enterprises in land relations.
To develop the econometric model and establish causal relationships between
the factors proposed to use the following steps:
1. Formation of the information and analytical support on the factors that
influence the formation and use of land resources and integral criterion
counteract raiding on building corporate enterprises.
2. Verbale and graphic characteristics established causal relationships between
the factors and integral criterion counteract raiding on building corporate
enterprises.
3. Determination and assessment indicators characterizing the degree of
cooperation in the sphere of land relations and integral criterion counteract
raiding on building corporate enterprises. At this stage the attention focuses
on the correlation coefficient and determination that determine the extent
and impact of overcrowding.
4. Characteristics and multicollinearity strength that determines the degree of
mutual influence of independent factors. The more their mutual influence, ie
values of correlation coefficients and determination, the more and more
multykolinernist that results in incorrect values overall correlation
coefficient of determination and econometric models. Assessment of
multicollinearity performed on the basis the corresponding matrix, where
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the pair correlation coefficients.
5. Development of the econometric model that reflects the relationship
between indicators of the directions and characteristics of land relations and
counteract raiding integral criterion for building corporate enterprises. At
this stage are used appropriate methods, including step by step and method
exceptions. The stepwise method is that the factors that are used in
econometric modeling in turn included in the model with the determined
correlation coefficient and F-Fisher criterion. The inclusion of factors in the
model is carried out to the point where the correlation coefficient starts
shrink, as is mentioned F-Fisher criterion, or a discrepancy tabular value.
The exclusion method foresees construction models of the most possible
factors that influence the resulting figure. Then a model in turn eliminated
factors that influence the least, with an insignificant economic feasibility.
Thus exceptions is made to level while the correlation coefficient and FFisher criterion will be reduced, or the last value do not match the tabulated
parameters.
6. Determination adequacy criteria built the econometric model (Student's
criteria, Fisher, homo or heteroscedasticity, Durbin-Watson).
7. Characteristics and interpretation of research results obtained from
econometric modeling, creation of information and analytical support to
make informed management decisions to counteract raiding in land
relations are in building corporate enterprises.
Thus, using the proposed econometric modeling stages that allow for
appropriate quantitative toolkit to develop measures to counteract raiding in land
relations are in building corporate enterprises, provide increased efficiency of land
administration.
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Земельні ресурси краще за будь-які інші підпадають під поняття
ідеального об’єкту для застосування таких сучасних технологій як дистанційне
зондування та геоінформаційні системи. Обґрунтуванням цієї тези є само
визначення терміну «земельні ресурси» як «…просторового базису розселення і
господарської діяльності…». Раціональне та ефективне використання
земельного фонду країни неможливе без врахування його «просторовості» та
вимагає наявності об’єктивної, актуальної, детальної та головне –
континуальної інформації.
Дистанційне зондування є безальтернативним джерелом постачання саме
таких даних, корисність яких для нужд сільського, лісового та інших
господарств нема потреби доводити. Врахуємо головні тенденції розвитку цієї
технології – постійне збільшення кількості та покращення якості одержуваної
інформації разом з її загальним здешевленням. Хоча останній факт є дуже
приємним, треба відмітити, що в сучасних економічних умовах навіть дешеві
космічні знімки можуть бути недосяжними як для державних установ так і для
приватних агропідпріємств. Тим цікавіше буде дослідити можливість
отримання безкоштовних даних дистанційного зондування, до яких відноситься
наприклад програма Landsat 8.
Landsat - найбільш тривалий проект з отримання супутникових
фотознімків планети. Перший з супутників в рамках програми був запущений в
1972, останній на даний момент Landsat 8 - 11 лютого 2013. Landsat 8 поставляє
знімки в 11 спектральних діапазонах з просторовим дозволом від 15 до 100
метрів. Періодичність збору даних 16 діб.
Безсумнівно, вказана детальність зйомки не дозволяє використовувати її
для геодезичних та інших робіт, що потребують високої просторової точності.
Але такі космічні знімки дозволять вирішувати низку завдань сільського та
лісового господарств, на кшталт: картографування та моніторинг ґрунтового
покриву, оцінка стану земельних угідь, прогнозування врожайності,
дотримання аграрними підприємствами запроектованих сівозмін й т.ін.
Вагомою перевагою даних Landsat 8 є одержання інформації в інфрачервоному
діапазоні, що дозволяє отримувати дуже цікаву інформації про стан
рослинності.
Додамо, що одержані знімки мають ліцензію Public Domain, що дозволяє
вільно та безкоштовно одержувати, розповсюджувати та використовувати їх
для будь-яких робіт. Доповнивши ці дані набором вільних геоінформаційних
систем таких як GRASS або QuantumGIS, отримуємо зв’язок інформаційного та
програмного компонентів для створення потужного апарату щодо вирішення
багатьох актуальних питань сучасного землеустрою.
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ВИКОРИСТАННЯ ГІС ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ
ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗЕМЕЛЬ
П. М. МАТВЄЄВ, к.е.н.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Земінформ»
Україна, м. Харків

Земельні ресурси створені під впливом об'єктивних природних факторів,
вони не є продуктом людської праці. Це загальнонародне благо, а не форма
приватної власності, що й має виступати базою сучасної політики
землекористування, імперативом сучасної земельної політики.
Земельні ресурси мають величезне значення не тільки для розвитку
національної економіки, а й для суспільства в цілому. Недостатня
структурованість окремих секторів і сегментів господарського комплексу,
несформованість інституційної структури призводить до широкого кола
проблем, пов’язаних із забезпеченням раціонального використання та охорони
земельних ресурсів що потребує глибокого аналізу і визначення чіткої
перспективи розвитку, всебічного осмислення всього процесу реформування,
створення унікальних організаційно-правових механізмів. Водночас більш
широко слід розглянути екологічну безпеку земельних відносин як окремої
наукової категорії.
Екологічна направленість адаптаційного забезпечення передбачає умови
раціонального землекористування і включає комплекс заходів, спрямованих на
охорону земельних ресурсів і підвищення родючості ґрунтів. Виділення
економічної складової при впроваджені адаптаційних напрямів пояснюється
завданнями самої економічної науки.
Нині через ігнорування економічної ролі землі погіршується її
екологічний стан, знижується економічна ефективність використання та
земельно-ресурсний потенціал. Причинами цього є недосконалість земельних
відносин, незбалансованість земельного фонду, нераціональне його
використання, погіршення відновлення родючості ґрунтів.
Ерозія, що посилилася останнім часом, ставить під сумнів майбутнє
країни. Аналіз проблем пов’язаних з ерозійними процесами, свідчить про те, що
їхнє вирішення неможливе без зміни діючих моделей.
Запропонований методичний підхід, в основу якого покладена
математична модель, що основана на визначенні факторів щодо атмосферних
опадів, стійкості ґрунту, довжини крутизни схилу, сівозміни, агротехніки та
взаємозв’язку з ними, дозволяє провести кількісну оцінки небезпеки водної
ерозії. Обчислення проводиться за допомогою програм ArcToolbox, Model
Builder, які входять до складу ArcGIS for Desktop – лінійки геоінформаційних
продуктів, розроблених підприємством Esri (США). Кінцевим результатом є
растрове зображення фактору А – річних ґрунтових втрат у тоннах на гектар
Відповідно до вищезазначеного потенційну небезпеку ерозії ґрунтів під
впливом дощів (річні ґрунтові втрати) у тонах на гектар розраховується за
формулою:
A=RKLSCP
(1)
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де R – фактор ерозійної небезпеки дощів; К – фактор піддатливості
ґрунтів ерозії, т/га; L –фактор довжини схилу; S – фактор крутості і експозиції
схилу; С – фактор рослинності й сівозміни; Р – фактор ефективності
протиерозійних заходів.
Слід зазначити, що офіційно затверджених припустимих річних норм
змиву в Україні немає.
Організувати раціональне землекористування та впорядкувати угіддя, з
урахуванням ризику від ерозії ґрунтів, неможливо без застосування
геоінформаційних систем (надалі ГІС) та без їхнього сучасного програмного
забезпечення, що дозволяє не лише збирати, аналізувати, обробляти, зберігати,
обмінювати інформацію, а на її основі проводити моделювання небезпечних
процесів, пов’язаних з руйнуванням ґрунтового покриву, або, навпаки,
ґрунтоутворення для прогнозування екологічного стану ґрунтів і впровадження
ефективних заходів для їхньої охорони.
Для розробки проекту внутрішньогосподарського землеустрою
використовується ГІС-пакет фірми ESRI із сімейства програмних засобів
ArcGIS. Завдяки цьому програмному продукту з’явилася можливість
просторового аналізу, комплексного використання одночасно графічної
візуалізації різних джерел просторових даних, тобто накладання різних видів
інформації на досліджувану територію. До основних компонентів ArcGIS
входять інтегровані пакети як ArcInfo та ArcView. Ліцензований програмний
пакет ArcInfo використовуть на автоматизованому робочому місці в
ТОВ «ЗемІнформ» (м. Харків) під час побудови цифрової моделі рельєфу
(ЦМР) з урахуванням меж території, рельєфу який значною мірою впливає на
розвиток процесів водної ерозії у встановленій зоні інтересу.
Крім того, наявність в ArcGIS інтегрованого пакета ArcView дозволяє
вільно обмінюватися всіма необхідними матеріалами і даними зі створеною
ТОВ «ЗемІнформ» картографічною основою Харківської області (далі КОХО),
тому що в її основі лежить самостійний модуль настільної ГІС, а саме
ArcView 3.3, інструментальний пакет ArcView 3.3 слугує для організації та
управління різних частин єдиного картографічного поля та дозволяє звести
дані до одного формату або уніфікувати роботу землевпорядника.
Використання даних технологій дозволяє розробляти авторський проект
землеустрою, який забезпечує еколого-економічне обґрунтування і
впорядкування угідь згідно з нормативно-правовою базою, держстандартами у
сфері земельних ресурсів, інструкціями та методичними вказівками, доробками
вітчизняних і зарубіжних вчених, а також власними пропозиціями. Завдяки
цьому проект забезпечує раціональне формування-використання та
екологізацію в системі землеволодінь і землекористувань.
1. Matveev P. M. Questions to predicting soil erosion / P. M. Matveev // землеустрій,
кадастр і моніторинг земель (науково-виробничий журнал). – 2013. № 4. – С. 64-69. 2. Третяк
А.М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і територіальний землеустрій: навч.
посібник / Третяк А.М. – K.: Вища освіта, 2006. – 528 с. 3. Forman, R.T.T. (2010) Land
Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge: Cambridge University Press.
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Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

На сучасному етапі трансформаційних процесів в Україні, які
характеризуються тим, що земельні відносини мають ознаки безсистемності,
незбалансованості та відсутності чітких траєкторій розвитку. Це негативно
впливає на розвиток держави та поглиблює соціально-економічні проблеми.
Крім того, спостерігається роз’єднаність у системі формування інформаційноаналітичного забезпечення земельних відносин у наслідок відсутності та
низького розуміння важливості земельного адміністрування.
Для досягнення ефективного використання земельних ресурсів в Україні
потрібний подальший розвиток систем регулювання земельних відносин та
управління використанням земельних ресурсів на підставі бачення, стратегії та
інструментів розвитку земельного адміністрування, враховуючи европейський
досвід.
Проблемним
залишаються
питання
визначення
земельного
адміністрування в сфері земельних відносин України. Європейською
економічною комісією Організації Об'єднаних Націй для Європи (ЄЕК ООН) United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) у 1993 р. визначені
напрями земельного адміністрування та охарактеризовані відповідні
особливості. Офіційне визначення земельного адміністрування (land
administration) сформовано у базовому документі ―Керівні принципи
земельного адміністрування‖ Європейської Економічної Комісії Організації
Об’єднаних Націй для Європи (ЄЕК ООН) у 1996 р., відповідно до якого це
поняття визначається як процеси записів і поширення інформації про власність,
вартість та використання землі при реалізації політики в галузі земельного
менеджменту.
Розвитку земельного адміністрування в Европі сприяє функціонуванню
робочої групи по земельному адмініструванню (WPLA UNECE). Важливого
значення мають також Міжнародна федерація землемірів (French: Fédération
Internationale des Géomètres – FIG, яка заснована у 1878 р. у Парижі),
концептуальні розробки FIG - "Кадастр 2014", "Кадастрове майбутнє:
створення нового бачення для природи і ролі кадастру". Крім того, розроблено
базовий документ ЄЕК ООН "Земельне адміністрування в Європі: Тенденції
розвитку та основні принципи" (2005 р.), яким обгрунтовано та обумовлені
сучасні напрями розвитку земельного адміністрування в Европі. Представлений
досвід необхідно використовувати в Україні переходячи від управління
земельними ресурсами до їх адміністрування, що є більш концептуально
виваженим та практично імплементованим.
Отже, враховуючи европейський досвід і недосконалість вітчизняного
землекористування, актуальним завданням є трансформація існучої системи
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розподілу та використання земельних ресурсів як комплексу заходів у яких
важливого значення набуває розробка напрямів формування і реалізації
земельного адміністрування в Україні.
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Неоднозначні тенденції, які відбуваються у соціально-економічному
розвитку України потребують переосмислення підходів до формування та
розподілу земельних ресурсів країни. Відповідно до діючого законодавства
земля є основним фактором функціонування держави. У Земельному кодексі
України виділені наступні категорії земель:
- землі сільськогосподарського призначення;
- землі житлової та громадської забудови;
- землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
- землі оздоровчого призначення;
- землі рекреаційного призначення;
- землі історико-культурного призначення;
- землі лісогосподарського призначення;
- землі водного фонду;
- землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення.
У таких умовах важливого значення набуває розробка напрямів і
реалізація принципів земельного адміністрування. Відповідного до існуючого
міжнародного досвіду принципами земельного адміністрування є:
- забезпечення інформаційно-аналітичного забезпечення щодо стану та
розподілу земельних ресурсів;
- повнота та доступність інформації відповідно земельних ресурсів;
- планування розвитку територій;
- забезпечення розвитку ринку землі;
- захист прав власності на землю;
- забезпечення єдиної інформаційної системи про стан та розподіл
земельних ресурсів;
- трансформація законодавчої, нормативно-правової бази відповідно до
єдиних стандартів земельного адміністрування;
- забезпечення взаємодії між різними групами зацікавлених осіб, що
функціонують у сфері земельних відносин;
- створення єдиної кадастрової системи.
У результаті дослідження запропоновані напрями земельного
адміністрування в Україні, які полягають у наступному:
- зростання інституту земельної власності;
- стабільність та прозорість земельних відносин;
- створення ринку землі;
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- реституція;
- забезпечення партнерських відносин між державними інституціями та
іншими зацікавленими особами в сфері земельних відносин;
- формування чіткої системи адміністрування земельних відносин і
розподілу земельних ресурсів.
Таким чином, визначені принципи та напрями земельного
адміністрування в Україні, що дозволить вирішити проблеми розвитку
земельних відносин, враховуючи європейські стандарти.
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Реформування аграрного сектору економіки в Україні призвело до
створення господарств різних форма власності. В Херсонській області (станом
на 01.01.2010 р.) діє 2656 сільськогосподарських підприємств, з них – 322 на
зрошуваних землях. Більшість великих господарств є багатогалузевими, де
вирощується 5-8 сільськогосподарських культур. Селянські й фермерські
господарства здебільшого спеціалізуються на вирощуванні зернових і
технічних культур, що призводить до підвищеного насичення структури
посівних площ відповідними культурами.
У
великих
сільськогосподарських
підприємствах
виробництво
здійснюється в межах існуючої зрошувальної мережі. В селянських і
фермерських господарствах при використанні земель сільськогосподарського
призначення у більшості випадків не застосовується науково-обґрунтована
система сівозмін.
Базовим елементом ефективного зрошуваного землеробства є науково
обґрунтована структура посівних площ і сівозмін, яка повинна відповідати
постановам Кабінету Міністрів України № 164 від 11.02.2010 р. «Про
затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в
різних природно-сільськогосподарських регіонах», спільному наказу
Міністерства аграрної політики і продовольства України та УААН від 18 липня
2008 р. № 440/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах
різних ґрунтово-кліматичних зон України».
Відповідно до статті 52 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про
землеустрій», проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються з метою
організації
сільськогосподарського
виробництва
і
впорядкування
сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для
ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального
використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного
середовища і покращання природних ландшафтів.
За таких умов, значної актуальності набуває проблема організаційного
забезпечення розроблення проектів землеустрою, що забезпечують екологоекономічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. На основі
багаторічних досліджень проведено аналіз відповідності структурного
розподілу посівних площ основних зрошуваних масивів Херсонської області
принципам раціонального навантаження на зрошувані землі.
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Результатами досліджень встановлено, що в структурі посівних площ
зрошуваних земель Херсонської області простежується порушення
оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах, в
основному за рахунок зниження відсотку зернових та кормових культур та
збільшення частки технічних, що не відповідає нормативам.
За відсутністю науково – обґрунтованих зрошуваних сівозмін формування
сучасного стану зрошуваних ґрунтів характеризується процесами: їх
дегуміфікації, які впродовж останніх 10 років відбуваються з достатньо
високою інтенсивністю; вміст гумусу зменшився в середньому на 0,5 %.; вміст
азоту в зрошуваних ґрунтах знизився в середньому на 3,0 мг/кг ґрунту з 23-27
до 19-21 мг/кг ґрунту, що складає 12,6%; зменшення вмісту фосфору складає 6,0
мг/кг ґрунту, що становить 11,5 %; незначно зменшився вміст калію на 3-40 мг/кг
ґрунту. Недостатні дози внесення мінеральних та органічних добрив не
забезпечують відтворення родючості ґрунтів. Врожаї останніх років –
здебільшого результат вичерпування винятково – природної родючості ґрунту.
Для покращення інформаційного забезпечення сільськогосподарського
виробництва, наукового обґрунтування напрямів його розвитку доцільно
використовувати методологію оцінки ефективності зрошуваного землеробства
з використанням довгострокових виробничих (стаціонарних) дослідів, які є
інформаційною базою даних для визначення екологічних наслідків
трансформації довкілля на меліорованих територіях, розвитку теорії і практики
багаторічного впливу зрошення на стан земель. Виробничий дослід був
проведений у ДПДГ «Асканійське» НААН України, Каховський зрошуваний
масив, Херсонська область.
Аналіз даних досліджень, які одержані в ДПДГ «Асканійське» НААН
України, де впродовж 25-ти річного періоду (1986-2010 рр.) в основному
дотримувались оптимального співвідношення культур у сівозмінах, показав, що
можливо отримувати нормативну урожайність сільськогосподарських культур.
Результати дослідження свідчать, що за період з 1986 по 2000 рр. на
переважній більшості площ (95-100 %) в господарстві дотримувались
оптимальні співвідношення культур та їх черговості у сівозмінах. Частка
зернових та зернобобових культур коливалась в межах 37,99-72,02, технічних
культур – 9,67-21,43, овоче-баштанних та картоплі - 1,67-5,0, кормових - 11,3744,16 %, при нормативних параметрах - 40-82, 5-35, 0-20 та 0-60 %.
В цілому за весь період, охоплений дослідженнями (1986-2010 рр.)
спостерігається незначна, але стала тенденція до збільшення вмісту органічної
речовини в зрошуваних ґрунтах. Узагальнення результатів 25 - річних
досліджень свідчить, що гумусний стан зрошуваних ґрунтів визначається,
головним чином, структурою посівних площ, питомою вагою багаторічних
бобових трав (17 - 44 %) та рівнем використання органічних добрив (1,4 - 10,0
т/га). Для бездефіцитного балансу гумусу у зрошуваній сівозміні дослідного
господарства при вмісті гумусу 2,5-3,5 % необхідно мати насиченість
багаторічними бобовими травами не менше 25 % і систематично вносити 3-7
т/га гною.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
ДЛЯ СТВОРЕННЯ СЕРЕДОВИЩА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Висвітлюються бачення, стратегія та інструменти для впровадження в Україні
системного управління земельними відносинами. Основу реформування складає передовий
Європейський досвід і стандарти земельного адміністрування.
Освещаются видение, стратегия и инструменты для внедрения в Украине системного
управления земельными отношениями. Основу реформирования составляет передовой
Европейский опыт и стандарты земельного администрирования.
Highlights vision, strategy and tools for implementation in Ukraine the system of
management of land relations. The basis of the reform is advanced European experience and
standards of land administration.
Ключові слова: земельний менеджмент, система земельного адміністрування,
землеволодіння, оцінка землі, використання землі, розвиток землі, ГІС, земельна
інформаційна система, багатоцільовий кадастр, інфраструктура просторових даних[,
стандарти земельного адміністрування.

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН І
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЙНІ
Головними проблемами, які приводять до неефективного використання
земельних ресурсів в Україні, є наступні:
1. Відсутність загальної системи в управлінні земельними відносинами і
використанні земельних ресурсів, у тому числі:
1.1 відомча роз'єднаність структур, чия діяльність пов'язана із земельною
інформацією; кожна структура збирає потрібні саме їй дані; в країні
нараховується 12 національних кадастрів і 19 реєстрів; роздільне ведення
земельного і містобудівного кадастрів та реєстру прав на нерухоме
майно призводять до ускладнення вироблення єдиної земельної
політики, процесів підготовки загальних рішень і надання послуг,
дублювання даних;
1.2 безсистемне не пов’язане між собою роздільне вирішення питань
власності, оцінки, використання, розвитку земель;
1.3 роздільне вирішення проблем використання землі як засобу виробництва
й землі як просторового базису, координації секторального планування.
1.4 відсутність цілісної земельної політики, цілісної системи земельного
законодавства; розпорошування земельних правових норм по різних
законодавчих актах; відсутність розширення повноважень на місцях;
2. Закритість даних, обмежений доступ до геопросторових даних, що у
принципі не може сприяти сталому розвитку, у тому числі:
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2.1 створює перешкоди для впровадження єдиної політики, ефективності й
взаємопов'язаної щоденної роботи управлінь і служб і користувачів,
розвитку демократизації у вирішенні питань регулювання земельних
відносин та управління використанням земельних ресурсів в Україні;
2.2 створює стан, у якому інформація може пересікатися, накладатися, а то й
дублюватися; формування геоінформаційних ресурсів без належного
рівня координації та взаємодії;
2.3 ускладнює отримання геопросторових даних, які накопичуються у
відомчих фондах, що вимагає часу і призводить до значних фінансових
втрат.
3. Відсутність національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) –
сучасного основного засобу забезпечення доступу суспільства до
геопросторових даних та інформації.
Вирішення вказаних проблем потребує реформування існуючого стану
регулювання земельних відносин й управління використанням земельних
ресурсів. Для цього в першу чергу необхідні бачення, стратегія та інструменти
реформування, а також політична воля.
ЗЕМЕЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ПІДХОДІВ І СТАНДАРТІВ
Найкращим ефективнішим напрямом розв'язання проблеми є
впровадження в Україні системного управління земельними відносинами, яке
визначено передовим світовим, особливо Європейським досвідом земельного
адміністрування (Land administration). Земельне адміністрування в контексті
Європейських підходів і стандартів - це ключ до соціальної стабільності,
безпеки, процвітання, захисту навколишнього середовища та стійкої структури
землекористування, для досягнення сталого розвитку.
Еволюція земельного адміністрування
Земельне адміністрування має довгу історію. Протягом тисячоліть воно
зросло з вимірювань землі, кадастру та реєстрації земель з орієнтацією на
захист земельних прав. Земельне адміністрування в якості нової теорії
розвивається з середини 1980-х років, коли почалася просторово-інформаційна
революція. Еволюцію земельного адміністрування останніх років можна
позначити такими віхами.
1. У 1993 році Європейська економічна комісія Організації Об'єднаних Націй
для Європи (ЄЕК) - United Nations Economic Commission for Europe (ECE)
розпочала
ініціативу
щодо
зміцнення
потенціалу
земельного
адміністрування в основному для країн Східної та Центральної Європи.
Прогресу земельного адміністрування в Європейському регіоні в значній
мірі сприяє робоча група по земельному адміністрування.
2. У 1996 році ЄЕК ООН підготувала і видала перший базовий документ
"Керівні принципи земельного адміністрування: з особливою увагою на
країни з перехідною економікою"[1]. У ньому вперше сформульовано
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визначення: "Земельне адміністрування - це процеси записів і поширення
інформації про власність, вартість та використання землі при реалізації
політики в галузі земельного менеджменту".
3. У 1999 році у місті Батерст в Австралії була прийнята спільна ООН - FIG
"Батерстская Декларація про земельний адміністрування в цілях Сталого
Розвитку" [2]. Батерстская декларація створила сильну зв'язок між
земельними ресурсами та стійким розвитком.
4. Технологічні інновації в галузі інформаційних, комунікаційних та
геопросторових технологій позначили наступний етап еволюції земельного
адміністрування. Підсумковим значущим документом ЄЕК ООН, який
представив цей новий етап еволюції земельного адміністрування, стали
результати дослідження "Земельне адміністрування в Європі: Тенденції
розвитку та основні принципи" в 2005 р. [3].
5. Новий етап розвитку земельного адміністрування пов'язаність язаний з тим
фактом, що За даними ООН-Хабітат, 2007 рік став роком, коли велика
частина населення світу стала проживати в міських районах, на відміну від
сільських областей. Потреба в розвитку міських земель збільшилася. У
зв'язку з цим функції земельного адміністрування збільшилися функцією
розвитку земель. Сучасна теорія земельного адміністрування, сформована на
підставі результатів багаторічних досліджень земельних відносин у багатьох
країнах, представлена в опублікованій у 2010 році фундаментальній роботі
"Земельне адміністрування в цілях сталого розвитку"[4].
Концепція системи земельного адміністрування для сталого розвитку
Сучасна теорія земельного адміністрування містить наступне визначення:
"Земельне адміністрування – процеси, пов'язані із земельною власністю,
вартістю землі, використанням землі і розвитком територій, які здійснюються
державою шляхом використання установ громадського або приватного сектора.
Політика сталого розвитку вимагає, щоб ці чотири функції були інтегровані"[4].
Ключовим компонентом земельного адміністрування є земля. "Земля в
сучасному земельному адмініструванні включає ресурси та будівлі, а також
морське середовище – по суті, саму землю і все суще на ній, приєднане до неї,
або під поверхнею" [4].
Земельне адміністрування створюється на підставі комплексного підходу,
в основі якого використання таких десяти принципів:
1. Парадигма земельного менеджменту. Цей принцип забезпечує
концептуальну основу для розуміння та інновацій у системі земельного
адміністрування.
2. Система земельного адміністрування (СЗА). Створює інфраструктуру для
реалізації земельної політики і стратегії земельного менеджменту в
підтримці сталого розвитку. В інфраструктуру входять: інституційні
механізми, нормативно-правова база, процеси, стандарти, дані про земельні
ділянки, менеджмент і поширення систем, технології, необхідні для
83

підтримки розподілу та ринку землі, її оцінки, використання та розвитку
територій.
3. Континуум прав, обмежень й обов'язків. Земельне адміністрування формує
основу для концептуалізації прав, обмежень і обов'язків.
4. Множина процесів. Ключові процеси стосуються трансформації, мутації,
створення і розподілу інтересів, оцінки та розвитку землі.
5. Багатоцільовий кадастр. Кадастр є основою СЗА, що забезпечує
просторову цілісність і унікальну ідентифікацію кожної земельної ділянки,
безпеку землеволодіння записами прав на землю в земельному регістрі,
підтримку функцій земельного адміністрування.
6. Геопросторові та інформаційно-комунікаційні технології. Ефективність
СЗА досягається завдяки використанню сучасних геопросторових
технологій та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для роботи із
земельними даними.
7. Інфраструктура просторових даних (ІПД). СЗА використовують ІПД для
інтеграції як штучних (в основному кадастрових), так і природних (в
основному топографічних) наборів даних і для передачі інформації для
обслуговування чотирьох функцій земельного адміністрування.
8. Динамізм СЗА. Динамізм системи пов'язаний із відображенням змін у
еволюції відносин люди-земля, власності, оцінки нерухомості, використанні
земельної інформації.
9. Залучення людей. Взаємодія земельного адміністрування із суспільством за
своєю суттю є ядром.
10. Заходи для успіху. Успіх досягається прийняттям відповідних законів,
інститутів, процесів, технологій, призначених для ефективного земельного
адміністрування.
Функції земельного адміністрування
Між земельним об’єктом і суб’єктами (люди і організації) земельних
відносин встановлюються наступні земельні відносини: правові земельні
відносини, відносини оцінки землі, відносини використання землі, відносини
розвитку землі. Відповідно до них земельне адміністрування охоплює чотири
основні функції: 1) володіння землею, 2) оцінки землі, 3) використання землі, 4)
розвитку землі.
У сучасній теорії земельного адміністрування [] встановлені наступні
визначення основних функцій:
1. "Володіння землею (Land tenure): процеси й інститути, пов'язані із
забезпеченням прав на землю й інвестуванням зручностей до землі та їх
розподілом, обліком і безпекою; кадастрові зйомки для визначення меж
земельних ділянок; створення нової земельної власності або альтернативної
існуючої власності; передача земельної власності або землекористування
через продаж, оренду, або забезпечення кредиту; менеджмент та винесення
судового рішення сумнівів і суперечок, що стосуються прав на землю та меж
земельних ділянок" [4].
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2. "Оцінка землі (Land valuation): процеси й інститути, пов'язані з оцінкою
вартості землі та земельної власності; розрахунок і збір надходжень через
оподаткування; менеджмент і судові розгляди спорів щодо оцінки земель та
податкових спорів" [4]. Оцінка землі та майна може здійснюватися за
допомогою двох різних підходів, які, зазвичай, називають індивідуальною і
масовою оцінкою.
3. "Використання землі (Land use): процеси й інститути, пов'язані з
управлінням використанням землі через прийняття політики планування і
правил землекористування на національному, регіональному та місцевому
рівнях; забезпечення дотримання правил землекористування; менеджмент і
судові розгляди конфліктів землекористування" [4]. Використання землі
може бути обмежене через суспільні правила використання землі,
положення галузевих правил використання землі, а також різні види
приватних правил, які встановлюються по окремим приватним земельним
ділянкам таких як сервітути і заповіти. Управління використанням землі
може бути виконано через просторове планування в міських й сільських
районах, через впровадження відповідно зонінгу і землеустрою.
4. "Розвиток землі (Land development): процеси й інститути, пов'язані з
будівництвом нової фізичної інфраструктури; реалізація планування
будівництва; придбання землі для суспільних потреб; експропріація; зміна
використання землі через надання дозволу на планувальні роботи;
будівництво та дозволи використання землі; розподіл витрат на розвиток"
[4]. Розвиток земель у сільській місцевості призводить до земельних
поліпшень які збільшують вартість землі. Міський розвиток є загальним
терміном, який охоплює широкий спектр діяльності, від планування нових
міських територій до будівництва окремих споруд або будівель.
Земельне адміністрування потребує дотримання наступної умови: кожна
функція повинна бути системно пов'язана з усіма іншими функціями
земельного адміністрування. Кожна функція не повинна використовувати
підхід
індивідуальної
діяльності.
Реалізація
функцій
земельного
адміністрування досягається завдяки використанню сучасних геопросторових
та інформаційно-комунікаційних технологій, багатоцільового кадастру й
інфраструктури геопросторових даних.
Багатоцільовий кадастр
Багатоцільовий кадастр – це кадастр, який підтримує кожну з чотирьох
функцій земельного адміністрування для досягнення сталого розвитку
території. Багатоцільовий кадастр призначений для вирішення широкого
спектра правових, економічних, екологічних, містобудівних, управлінських та
інших завдань. Це – центральна концепція сучасного земельного
адміністрування.
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Інфраструктура геопросторових даних
Національна інфраструктура геопросторових даних (НІГД) України
визначається як система міжгалузевої інтеграції геопросторових даних, що
включає у себе організаційну структуру, технічні і програмні засоби, набори і
сервіси геопросторових даних (у тому числі метаданих), мережеві сервіси і
технології, технічні регламенти і стандарти, що необхідні для виробництва,
оновлення, обробки, зберігання, постачання і використання геопросторових
даних. В системі земельного адміністрування НІГД виконує наступні задачі:
 інтеграцію як штучних (в основному кадастрових), так і природних (в
основному топографічних) наборів даних;
 роботу в якості проміжного механізму, який забезпечує передачу інформації
для обслуговування чотирьох функцій земельного адміністрування.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
До цих пір в більшості країн розроблено свої власні системи земельного
адміністрування. Розвиток земельного адміністрування призвело до
необхідності розробки міжнародного стандарту з метою знайти спільне бачення
земельного менеджменту, загальні знаменники в системах земельного
адміністрування та включених наборах даних. Стандартизація призначена для
допомоги і підтримки в конструюванні та подальшому розвитку земельного
адміністрування. Використання стандартів знижує операційні й транс акційні
витрати обміну геопросторової інформації.
Для створення систем земельного адміністрування розроблено два
ключові стандарти:
 Стандарт ISO 19152:2012 "Географічна інформація - модель домену
земельного адміністрування (LADM)" [5], Це міжнародний стандарт,
який одночасно є і стандартом Європейського комітету з стандартизації
CEN. Стандарт LADM формує модель даних, яка коректно пов'язує
кадастрову та реєстраційну інформацію разом.
 "Специфікація даних про кадастрові ділянки INSPIRE - Технічні керівні
принципи 3.1" [6]. Специфікація INSPIRE акцентує увагу на географічній
частині кадастрових даних.
Еволюція міжнародного стандарту LADM
Стандарт був розроблений експертами зі всього світу. Оригінальна ідея
стандарту для земельного адміністрування (land administration standard) була
озвучена в 2002 р. на Конгресі Міжнародної Федерації Геодезистів (FIG,
International Federation of Surveyors) у Вашингтоні. Після шести років
підготовки у 2008 Проект міжнародного стандарту ISO/DIS 19152 "Географічна
інформація - модель предметної області земельного адміністрування" (Draft
International Standard ISO/DIS 19152 Geographic information - Land
Administration Domain Model (LADM)) від FIG був представлений для
стандартизації Міжнародній організації по стандартизації (ISO, International
Organization for Standardization). Процес розвитку стандарту тривав чотири роки
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(2008 - 2012) в рамках технічного Комітету ISO 211 "Географічна Інформація"
(ISO/TC211). Проект міжнародного стандарту затверджений в 2011 р. членами
TC211 від 26 країн як ISO 19152 DIS LADM; Остаточна 5 версія стандарту,
оновлена на основі отриманих коментарів й прийнята у 2012 р. 30 членами
TC211 як міжнародний стандарт ISO 19152:2012 Geographic information - Land
Administration Domain Model (LADM) [5]. Європейський комітет з
стандартизації (CEN, фр. Comité Européen de Normalisation) у рамках CEN
TC287 прийняв LADM як Європейський стандарт для 30 країн CEN.
Концепція міжнародного стандарту ISO 19152:2012 LADM
Міжнародний стандарт ISO 19152:2012 LADM надає еталонну модель,
яка служить двом цілям:
1) забезпечити розширюваний базис для розвитку і вдосконалення системи
ефективної робочої земельного адміністрування на основі модельноорієнтованої архітектури;
2) давати можливість зацікавленим сторонам як всередині однієї країни, так і
між різними країнами спілкуватися на основі загальної лексики (онтології),
пропонованою цією моделлю.
Цей міжнародний стандарт забезпечує термінологію для земельного
адміністрування, яка заснована на різних національних та міжнародних
системах, і є як можна простою для практичного використання. Термінологія
дозволяє загальне використання для опису різних формальних або
неформальних методів і процедур у різних юрисдикціях; У міжнародному
стандарті ISO 19152:2012 LADM представлений понятійний апарат, який чітко і
однозначно визначає об'єкти, властивості і відношення компонентів предметної
області земельного адміністрування, у тому числі вихідні визначення, які
відіграють ключову роль у земельному адмініструванні.
Міжнародний стандарт LADM визначає еталонну модель предметної
області земельного адміністрування, що охоплює основні відомості, пов'язані з
компонентами земельного адміністрування (включаючи водні об'єкти і всі
елементи над і під поверхнею землі); Ці компоненти містять: дані, пов'язані з
учасниками; дані про права та основні адміністративні одиниці, до яких
застосовуються права; дані про просторові одиниці, дані геодезії і
топології/геометрії. Всі дані в земельному адмініструванні повинні бути
документовані (автентичних) первинних документах. Ці вихідні документи є
основою для побудови надійного і надійного земельного адміністрування, як
основи для операцій і для створення нових земельних прав у земельному
адмініструванні.
Опис,
візуалізація
та
документування
стандарту земельного
адміністрування представлено із використанням уніфікованої мови
моделювання UML для складних систем. Набори даних у компонентах
стандарту LADM представлені в UML-пакетах і діаграмах класів.
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Міжнародний стандарт ISO 19152:2012 LADM представляє абстрактну,
концептуальну модель предметної області земельного адміністрування з
чотирма пакетами:
1) Пакет сторін (люди та організації) (Party Package);
2) Пакет базових адміністративних одиниць, прав, обов'язків і обмежень (права
власності) (Administrative Package);
3) Пакет просторових одиниць (земельні ділянки і правові простору будівель та
інженерних мереж) (Spatial Unit Package);
4) Підпакет просторових джерел (геодезія), просторових уявлень (геометрія і
топологія) (Surveying and Representation Subpackage);

Рисунок 1 - UML-діаграма: Модель предметної області земельного
адміністрування
Ядро моделі предметної області земельного адміністрування LADM
базується на чотирьох основних класах:
1. Клас LA_Party. Екземплярами цього класу є учасники.
2. Клас LA_RRR. Екземплярами підкласів LA_RRR є права, обмеження або
обов'язки.
3. Клас LA_BAUnit. Екземплярами цього класу є базові адміністративні
одиниці.
4. Клас LA_SpatialUnit. Екземплярами цього класу є просторові одиниці.
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class Figure 1. Core classes of LADM

LA_SpatialUnit
LA_Party
LA_RRR
LA_BAUnit

Рисунок 2 - UML-діаграма: Основні класи LADM
Об'єкти і відносини міжнародного стандарту LADM визначені UMLдіаграмами, такими як:
 Зміст класів та їх взаємозв'язку з використанням,
 Зовнішні класи LADM,
 Огляд (під)пакетів з їх відповідними класами LADM,
 Повна версія менеджменту наслідування від VersionedObject,
 Пакет Боку і асоціації з іншими основними класами,
 Класи пакету сторін LADM,
 Класи адміністративного пакета LADM,
 Класи пакету просторових одиниць LADM,
й іншими UML-діаграмами об'єктів і відносин.
LADM підтримує континуум прав на землю, континуум підходів,
континуум записів, континуум просторово-територіальних одиниць та
суб'єктів.
LADM пояснює 2D і 3D уявлення просторових одиниць. Він також
орієнтований підтримувати кадастровий облік 3D-просторових одиниць,
пов'язаних з коректними правами і сторонами. Це особливо актуально для
міських районів, для яких кілька заходів та їх інформаційні потоки повинні
бути структурно оновлені від 2D до 3D уявлень. 3D кадастровий облік вже
перевірений і практикується у все більшій кількості країн. Він застосовується
як для будівель (вище/нижче/на поверхні або споруд, таких як тунелі і мости),
так і (комунальних) мереж.
LADM дає основу для національних і регіональних профілів. Стандарт є
обов'язковим для спілкування між професіоналами, системи проектування,
системи розвитку та системи реалізація цілей та для цілей обміну даними і
управління якістю даних. Він дозволить кадастровим організаціям
використовувати компоненти стандарту, розробляти, впроваджувати та
підтримання систем в ще більш ефективний спосіб. Реалізація LADM може
бути виконана гнучким способом; стандарт може бути розширений і
адаптований до місцевих умов.
Слід зазначити, що це загальна модель предметної області. Вона
розширювана і цілком ймовірно, що додаткові атрибути, операторів, асоціацій,
і, можливо, навіть додаткові заняття, будуть необхідні для конкретного регіону
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чи країни. Створення зовнішніх баз даних з даними сторін, адресними даними,
відомостями про податки, даними про землекористування, даними грунтоворослинного покриву, дані оцінки фізичної комунальної мережі, архівні дані
виходить за рамки LADM.
Концепція специфікації даних про кадастрові ділянки INSPIRE
Інфраструктура просторової інформації в Європейському
Співтоваристві
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community)
– Директива 2007/2/ЄС Європейського парламенту та Ради Європи від 14
березня 2007 р. по створенню інфраструктури просторової інформації для
підтримки громадських екологічної політики і політики або діяльності, які
можуть вплинути на навколишнє середовище.
INSPIRE базується на основі інфраструктур просторових даних, що
створюються та підтримуються в 28 державах-членах Європейського Союзу.
Директива адресована 34 темами просторових даних, необхідних для
прикладних екологічних досліджень, з ключовими компонентами, зазначеними
за допомогою правил технічної, реалізації. Компоненти цих інфраструктур
включають в себе: метадані, теми просторових даних, сервіси просторових
даних; сервіси мереж і технологій; угоди на передачу даних і сервіси обміну,
доступ та використання; координація і моніторинг механізмів, процесів і
процедур.
Щоб переконатися, що інфраструктури просторових даних держав-членів
сумісні і використовуються у Співтоваристві та транскордонному контексті,
Директива вимагає, щоб загальні Правила реалізації (Implementing Rules, IR)
були прийняті в ряді конкретних областей (метадані, специфікації даних,
мережеві сервіси, даних і сервіси загального доступу та моніторингу і
звітності).
Специфікація даних про кадастрові ділянки INSPIRE
Специфікація даних про кадастрові ділянки INSPIRE - Технічні керівні
принципи 3.1 [6] містить дані, які являють собою просторовий каркас для
зв'язування та/або вказівки на інші відомості, які відносяться до конкретної
тематичної галузі, як навколишнє середовище, ґрунту, землекористування і
багато інших.
Наріжним каменем розвитку специфікації стало визначення Директиви
про кадастрові ділянки: "області визначаються кадастровими ділянками або
еквівалентами". Відповідно до конкретної правової системи кожна державачлен веде зв'язаний реєстр або кадастр під відповідальність уряду. Незалежно
від назви системи, базовою одиницею площі є земельна ділянка (Cadastral
parcel). Вона описана деякими обов'язковими елементами, такі як геометрія,
унікальний ідентифікатор, кадастрова прив’язка, мітки ділянки, що підтримує
їх ідентифікації на картах та інші. INSPIRE не ставить собі метою уніфікацію
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понять власності і права, пов'язаних із ділянками, але фокусується на
геометричних аспектах, представлених у національних системах.
Управління кадастровими ділянками у деяких країнах відображає
історичні підрозділи, тобто проміжні ланки, такі як муніципалітети, секцій,
округи, парафії, міські і сільські блоки і т. д. Кадастрові ділянки, як правило,
утворюють безперервний поділ національній території за винятком, коли деякі
земельні ділянки, що перебувають у державній власності, не підлягають
реєстрації. Кадастрові ділянки повинні бути, наскільки це можливо, окремими
областями земної поверхні (землі і/або води) при однорідних права на нерухоме
майно та унікальною власністю. Для управління адміністративними
територіальними одиницями документ містять специфікації кадастрового
зонування (Cadastral zoning)
Кадастрові межі (Cadastral Boundary) як окремі просторові об'єкти,
можуть бути надані тільки у випадку, коли інформація про точність даних
пов'язана з ними.
Директива INSPIRE вимагає прийняти існуючі стандарти до уваги.
Стандарт ISO/CEN 19152 повинен бути прийнятий до уваги, якщо існують
вимоги і консенсус розширити Специфікацію даних для кадастрових ділянок
(Data Specification for Cadastral Parcels). Обидва INSPIRE CP і ISO/CEN LADM
в той час перебували в стадії розробки. В результаті спільної роботи обох
команд досягнута погодженість між INSPIRE і LADM, і результати зіставлення
понять і сумісних визначення загальних понять.
Модель даних для кадастрових ділянок INSPIRE підготовлена таким
чином, що підтримує сумісність з наступаючим міжнародним стандартом
доменної моделі земельного адміністрування LADM.
Кадастрові ділянки INSPIRE і LADM сумісні. Клас кадастрових ділянок
INSPIRE базується на ISO 19152 LADM. У контексті INSPIRE чотири класи є
відповідними (релевантні):
 LA_Parcel в якості основи для CadastralParcel,
 LA_LAUnit в якості основи для BasicPropertyUnit,
 LA_FaceString в якості основи для CadastralBoundary,
 LA_SpatialUnitSet в якості основи для CadastralZoning.
Згідно з Директивою INSPIRE створений в 2011 році створено Геопортал
INSPIRE, який надає засоби для пошуку наборів просторових даних і сервіси
просторових даних з урахуванням обмежень доступу для перегляду
просторових даних держав-членів ЄС.
Існують відмінності в обсязі і цільових областях застосування. INSPIRE
має сильний акцент на екологічних користувачів. Доменна модель земельного
адміністрування LADM надає більш широкий контекст для кадастрових
ділянок INSPIRE, оскільки LADM включає в себе додаткові відомості про
права (прив'язаних до національного законодавства) і власників, які
перебувають за межами безпосередньої сфери INSPIRE. LADM має
багатоцільовий характер (підтримки правового забезпечення, оподаткування,
оцінки, планування та ін) і підтримує виробників і користувачів даних в різних
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прикладних областях. LADM має рішення на захист прав і власників 3D
кадастрових об'єктів (наприклад, будівлі), які в даний час знаходяться за
межами INSPIRE CadastralParcel.
Головною цінністю моделі кадастрових ділянок INSPIRE є проста, але
гнучка структура, яка дозволяє постачальникам даних публікувати свої дані,
наявні в найбільш зручному вигляді.
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Рисунок 3 – UML-діаграма: кадастрові моделі INSPIRE на основі ISO LADM
через успадкування
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Вирішення вказаних проблем потребує реінжинірингу існуючого стану
регулювання земельних відносин й управління використанням земельних
ресурсів. Впровадження в Україні системного управління земельними
відносинами на підставі передового Європейського досвіду і стандартів
земельного адміністрування буде сприяти сталому розвитку.
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В Україні сільські території традиційно пов’язуються з розвитком
сільськогосподарського
виробництва,
тоді
як
розвинені
країни
характеризуються інтегрованим сільським розвитком, що здатний адаптувати
використання земель та природних ландшафтів до нових соціальних,
економічних та екологічних вимог.
Розвиток сільських територій і розв'язання економічних, соціальних та
екологічних проблем на селі визначено як стратегічну мету державної аграрноземельної політики. Економічні зміни в Україні, що відбуваються за останні
роки, значно вплинули на структуру, характер і тенденції землекористування
[1, c. 15].
Останнім часом на заході все ширшого розвитку набувають підходи,
спрямовані на комплексне розв'язання екологічних та соціальних проблем
землекористування міських і сільських територій, розвитку високоефективного
конкурентоспроможного
сільськогосподарського
(аграрного)
землекористування, а також збереження природних цінностей агроландшафтів
та екосистеми в цілому. Мультифункціональність розглядається як один із
основоположних напрямів формування аграрної політики, що сприятиме
одночасному отриманню як товарної продукції, так і нетоварних послуг при
веденні сільського господарства‖ [2].
Мультифункціональна концепція виникла в 90-х роках у рамках
переговорів Уругвайського циклу, де існування та визнання численних функцій
сільського господарства перебували в центрі дебатів, а його місце і роль
розглядались як в історичному, соціальному, екологічному, економічному такі
політичному контексті.
Згодом, важливість переходу до мультифункціонального підходу було
відображено в рамках європейської моделі сільського господарства. Так,
завданням аграрного землекористування являється забезпечення не тільки
виробничих процесів у галузі, а формування політики, яка сприяла сталому
сільськогосподарському землекористуванню, розвитку сільських територій та
збереження аграрних ландшафтів.
Досягнення вищезазначених приорітетів було розпочато через
імплементацію Спільної Європейської політику з врахуванням вимог «Agenda
2000» наприкінці 90-х років. В ній мультифункціональне сільськогосподарське
землекористування розглядається як ефективний захід щодо зниження
негативних екстерналій та надання поряд з товарною продукцією, нетоварні
блага. А сам простір мультифункціональності охоплює не тільки межі окремих
земельних масивів і ділянок, що входять у землекористування, а увесь простір
екосистеми.
94

Мільтифункціональний підхід політики ЄС щодо використання земель у
сільському господарстві направлений на досягнення соціальних, економічних
та екологічних цілей. Він повинен забезпечити зростання суспільного
добробуту, продовольчу безпеку, екологічно безпечне середовище для
проживання людей, а також зберегти унікальні ландшафти, що являються
об’єктами природно-культурної спадщини, для сьогоднішнього та наступних
поколінь.
Підхід Європейського Союзу базується на тому, що політика
мультифункціонального сільського господарства (multifunctionalagriculture)
лежить в основі досягнення сталого розвитку сільських територій.
В свою чергу, Організація економічного розвитку та співробітництва
(OECD) своє бачення «мультифункціональності», яке представила вперше на
засіданні міністрів сільського господарства у травні 1998 року, де було
запропоновано розглядати її як основоположний принцип формування політики
для ―... збереження та посилення мультифункціонального характеру сільського
господарства...‖.
Також, було визнано, що окрім первинної функції забезпечення
продуктами харчування, сільськогосподарська діяльність (сільськогосподарське
землекористування) повинно враховувати ємність ландшафтів, забезпечувати
екологічні переваги такі як консервація земель, стале управління
відновлюваних природних ресурсів та збереження біорізноманіття, а також
сприяти соціо-економічній життєздатності сільських територій [3].
В широкому розумінні мультифункціональність сільського господарства
включає чотири види функцій:
«зелена», яка передбачає управління ландшафтами для підвищення
їх привабливості, менеджмент живої природи для підвищення добробуту
населення, підтримка борізноманіття,
покращення кругообігу поживних
речовин та зниження викиду парникових (вуглецевих) газів;
«голуба», що включає управління водними ресурсами, покращення
якості води, контроль повеней, паводків, підтоплення територій, оптимізацію
використання водних ресурсів на об'єктах сільського господарства;
«жовта»,
що
стосується
ролі
сільськогосподарського
землекористування в розвитку сільських територій, використання культурного
та історичного спадку, створення регіональної ідентичності та розвитку
агротуризму;
«біла», яка має пряме відношення до якості і безпеки продуктів.
Тому, в умовах, що склалися, вкрай важливо перейти від традиційного
(монофункціонального)
аграрного
землекористування
до
мультифункціонального, яке здатне забезпечити оптимальні параметри
екологічних, соціальних та економічних функцій територіального розвитку.
1. Другак В.М. Складові системи державного адміністрування екологічного розвитку
землекористування в Україні, Землевпорядний вісник №1, 2014. – с. 15-18.
2. ―Multifunctionality: TowardsanAnalyticalFramework‖. Paris, France. – 28 p.
3. OECD CouncildeclarationatMinisteriallevel. OECD, Paris.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В УКРАИНЕ
Е. Е. ПОМОРЦЕВА, к.т.н., доцент, Д. А. ГАМАЮНОВА
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17

Строительство рыночных отношений в аграрном секторе Украины
предусматривает функционирование всех факторов производства, в частности
земли в общей рыночной среде. В то же время, осуществление эффективной
предпринимательской деятельности требует перестройки экономических
отношений на селе с целью утверждения полноценного земельного рынка,
современного земельно-арендного и ипотечного механизмов использования
земель, государственного регулирования земельных отношений. Сдерживание
свободного оборота земли и отсутствие действенных институтов мешает
установлению реальной цены на сельскохозяйственные земельные участки.
Учитывая актуальность внедрения рынка сельскохозяйственных земель в
Украине, на сегодня вопросу его формирования уделяется большое значение.
Исследованием этой проблемы занимаются такие учѐные, как: Ю.Д. Билык,
В.Я. Месель-Веселяк, А.Н. Третяк, Н.Н. Фѐдоров. М.А. Хвесик, П.Т. Саблук [14] и др. В тоже время, глубина исследуемой проблематики и динамичность
изменений ситуации в агропромышленном комплексе Украины и в экономике
страны в целом, оставляет множество вопросов, которые требуют проведения
детальных исследований.
Основным принципом, который определил направление реформирование
земельных отношений в Украине с 1991 г., стало преодоление монополии
государства на земельную собственность. В связи с отсутствием в данное время
совершенных инструментов регулирования рынка земли, в Украине установлен
мораторий (запрет на отчуждение земельных участков сельскохозяйственного
назначения путѐм их продажи), который ограничивает конституционные права
собственников земельных участков, которые закреплены частью первой ст. 90
Земельного Кодекса Украины от 25.10.2001 г. М 2768 – 111. Мораторий
постоянно пролонгируется, несмотря на то, что его существование сдерживает
создание цивилизованного земельного рынка и, вместо решения существующих
проблем, приводит к нагромождению новых.
Формирование рынка земель сельскохозяйственного назначения – это
один из наиболее дискуссионных вопросов аграрной политики в Украине. На
протяжении всего периода независимости Украинского государства ведутся
дискуссии относительно этого вопроса. На сегодняшний день всеми признана
необходимость
и
неизбежность
формирования
рынка
земель
сельскохозяйственного назначения.
Анализируя последствия продления моратория на куплю-продажу земель
сельскохозяйственного назначения, можно выделить отдельные негативные
стороны этого вопроса, такие как: искусственное сдерживание оптимизации
сельскохозяйственного землевладения и землепользования; невозможность
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улучшения технологических условий использования сельхозземель; наличие
мелких участков единоличных собственников в массивах земель хозяйств;
дальнейшая концентрация большей части земель сельскохозяйственного
назначения в собственности наименее экономически активной части сельского
населения; в дальнейшем будет увеличиваться часть собственников земли,
которые будут получать земельные участки сельскохозяйственного назначения
в наследство, проживая при этом в городах или вообще в других странах;
снижение инвестиционной привлекательности аграрного сектора украинской
экономики.
Для преодоления возможных негативных последствий моратория на
покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения проектом Закона
Украины «О рынке земель» предлагается создать государственную
специализированную
структуру
по
управлению
землями
сельскохозяйственного назначения, одним из основных заданий которой будет
проведение землеустройства, консолидация и обеспечение охраны земель
сельхоз назначения.
Вместе с этим многие политические силы обосновывают необходимость
сдерживания полноценного включения земель сельскохозяйственного
назначения в экономический оборот, мотивируя это потенциальной угрозой
появления цепочки негативных явлений социально-экономического характера.
Однако этот риск может быть уменьшен за счет качественной государственной
политики. В целом можно констатировать тот факт, что на сегодняшний день
вопросы формирования и развития рынка земель сельскохозяйственного
назначения имеют все основания на качественное решение и полноценное
существование. Создание институциональной основы для формирования и
развития рынка земель сельскохозяйственного назначения – одно из основных
и перспективных заданий, которое определяет эффективность реализации
поставленных перед аграрным сектором Украины целей, подходов и задач.
Поэтом введение полноценного рынка сельскохозяйственных земель можно
считать объективно обусловленным заданием, следствием земельной реформы
и трансформации земельных отношений.
1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) [Присяжнюк М.В.,
Зубець М.В.. Саблук П.Т. та ін.]; за ред.. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я.
Месель-Веселяка, М.М. Федорова. — К.: ННЦ 1АЕ, 2011. —1008 с.
2. Білик Ю.Д. Формування ринку сільськогосподарських земель i підвищення ефективності
їx використання і Ю.Д. Білик – Землевпорядний вісник. — 2000. — № 2. —С. 24-28.
3. Третяк А.М. Шляхи регулювання ринку землі / А.М. Третяк – Вісник аграрної науки. —
2003. — № 10. — С. 62-66.
4. Трансформація земельних відносин до ринкових умов: Матеріали одинадцятих річних
зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 26-27 лютого 2009 року. —
К.: ННЦ. 2009. —1160.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ BIM ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Д. В ШАУЛЬСКИЙ., Е. В. ТЕСЛЕНКО
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17

В связи с появлением понятия «3D кадастра» и началом активной
деятельности в этой сфере, в настоящее время явно прослеживается переход от
2D систем управления земельными ресурсами к 3D системам. Исследования в
контексте 3D кадастра подчеркивают важную роль трѐхмерной информации
для целей визуализации и всестороннего изучения правового, природного и
хозяйственного состояния земельного участка (или здания). Это облегчает
эффективное управление земельными ресурсами (недвижимостью), которое
лежит за пределами возможностей 2D-систем в сложных условиях, таких как
городская среда. Однако, в настоящее время процесс управления земельными
ресурсами по-прежнему основывается на 2D данных.
С другой стороны, технология информационного моделирования зданий
(BIM), является быстро развивающейся и перспективной в сфере архитектуры,
проектирования, строительства и управления недвижимостью. Она
рассматривается как расширение CAD технологии.
И позволяет вести
разработку многомерной виртуальной модели объекта (например, здания) с
привлечением многих заинтересованных сторон (например, конструкторов,
геодезистов, владельцев, инвесторов и т.д.), чтобы имитировать его
планирование, проектирование, строительство и эксплуатацию (управление) на
протяжении всего жизненного цикла.
BIM является трехмерной, богатой на данные, интеллектуальной
технологией. Ключевым преимуществом технологии BIM является то, что еѐ
база знаний представляет собой геометрию и семантику различных физических
и нефизических аспектов здания (помещения, электрические, канализационные,
газовые и инженерные сети, менеджмент, денежная оценка и т.д.) в 3D с
высокой детализацией. Это обеспечивает быстрый доступ к достоверной
информации о строительстве для различных приложений.
Данные о здании, хранящиеся в BIM, всегда своевременны и актуальны
на протяжении его жизненного цикла. Благодаря своей значимости, BIM в
настоящее время «принимается на вооружение» многими правительствами по
всему миру. Например, Сингапур полностью перейдѐт на использование BIM к
2016 году. В Австралии к 2016 году планируется достигнуть использования 616% BIM технологий.
Идентификация и визуализация правовой информации, связанной с
физическим земельным участком или зданием могут быть весьма сложными,
так как они существуют на разных уровнях представления. Тем не менее, есть
тесная связь между юридической информацией и физическими объектами, и
BIM может рассматриваться в качестве полезной технологии для упрощения
процессов в области управления земельными ресурсами (особенно в условиях
плотно застроенной городской среды). Будучи использованным в качестве
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важного источника (обширное 3D хранилище физической и нефизической
информации о зданиях) для этих процессов, в контексте национального,
регионального или локального уровней инфраструктуры пространственных
данных, BIM может обеспечить всеобъемлющую информацию о различных
физических аспектах здания. В то же время, с использованием BIM в этом
процессе, эксперты могут извлечь правовую информацию из этого надѐжного
источника, не только учитывая архитектурные характеристики здания, но и его
структуру, провода и кабели, трубы и другие системы, которые интегрированы
в единую базу данных.
Таким образом, введение BIM в систему управления земельными
ресурсами, на наш взгляд, принесѐт новые преимущества в контексте
исследований «3D кадастра». Его использование – вместо 2D архитектурных
планов – поможет избежать многих несоответствий, вызванных созданием 3D
информации из 2D систем; и улучшит еѐ визуализацию в процессе управления
земельными ресурсами. Тем не менее, это введение связано с целым рядом
институционных, технических и правовых проблем, который должны быть
решены заранее.
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4. СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЦІНКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ, ВРАХОВУЮЧИ РЕЗУЛЬТАТИ ЙОГО ОЦІНКИ
Є. В. ГРИЦЬКОВ, здобувач кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого
майна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

Сучасний стан будівельної галузі характеризується як кризовий, де
знижуться основні техніко-економічні показники, гальмується формування та
розвиток
виробничо-господарського
потенціалу,
скорочується
конкурентоспроможність та результативність діяльності будівельних
підприємств. У таких умовах особливого значення набуває розробка заходів і
реалізація напрямів щодо зростання ефективності управління інтелектуальним
капіталом (ІК), як важливого фактора розвитку будівельних підприємств.
Для розробки представлених заходів реалізовано методику оцінки
інтелектуального капіталу, яка включає комплекс дій інструментального
характеру та створює інформаційно-аналітичне забезпечення для прийняття
управлінських рішень у сфері формування та використання ІК.
Зокрема, у результаті моделювання показника вартості інтелектуального
капіталу запропоновано спрямувати зусилля на:
- збільшення суми чистого прибутку;
- оптимізація амортизаційних відрахувань основних засобів та інших
необоротних активів;
- уповільнення процесів заморожування грошових коштів у капітальних
інвестиціях;
- зростання ефективності використання власного оборотного капіталу на
будівельних підприємствах.
Крім того, використовуючи методику оцінки інтелектуального капіталу
на будівельних підприємствах та результати її застосування визначені напрями
зростання ефективності управління інтелектульним капіталом:
- зростання суми оборотних активів, оптимізація їх структури із
фокусуванням уваги на збільшенні сум найбільш ліквідних засобів –
грошових коштів;
- забезпечення роботи із дебіторською заборгованістю, зростання
ефективності
її
управління
на
досліджених
будівельних
підприємствах, застосування відповідних методів (факторинг,
форвейтинг,
аутсорсінг,
відстрочка
платежу,
взаємозалік,
реструктуризація дебіторської заборгованості), політик (агресивна,
помірна, консервативна), інструментів (дерево рішень, системи
автоматизації формування та інкасації дебіторської заборгованості,
інтернет-технології, спеціалізовані системи комплексного обліку);
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- зростання ефективності формування та використання матеріальних
запасів (застосування комбінованої системи), збільшення їх
оборотності;
- оптимізація рівня зобов’язань, виявлення можливостей їх зниження,
зростання ролі власного капіталу порівняно із позиковими коштами;
- збільшення рівня формування та використання основних засобів,
зростання величини фондовіддачи.
Таким чином, у результаті дослідження доведено необхідність
застосування методик до оцінки інтелектуального капіталу будівельних
підприємств для створення інформаційно-аналітичного базису прийняття
управлінських рішень, зростання ефективності їх реалізації.
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ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ
Д. О. ПРУНЕНКО, к.е.н., доцент кафедри транспортних систем та логістики
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

Інтелектуальний капітал на будівельних підприємствах обумовлює їх
розвиток та сприяє зростанню ефективності їх функціонування. Проте, на
сучасному етапі значно знижується важливість інтелектуального капіталу, що
негативно впливає на результативність діяльності будівельних підприємств.
В існуючих теоретико-методологічних положеннях відсутні єдині
підходи до оцінки інтелектуального капіталу. Так, у деяких розробках особлива
увага приділяється його структурним компонентам. Нажаль, такий підхід є
досить обмеженим, оскільки не враховує інші структурні елементи
інтелектуального капіталу будівельних корпоративних підприємств, та не
застосовуються комплексні аспекти формування та реалізації оцінки
інтелектуального капіталу у взаємодії різних компонентів і забезпеченні
звортніх зв’язків.
У рамках структурного підходу, Н. Кравчук та І. Назаренко пропонують
здійснювати оцінку через призму структурних компонентів інтелектуального
капіталу [1, 2].
Трансформуючи представлений підхід, Т. Стюарт пропонує здійснювати
оцінку інтелектуального капіталу відповідно його складових: людський,
організаційний та споживчий капітали [3, 4].
Для здійснення оцінки інтелектуального капіталу заслуговують на
увагу індикативні підходи, які базуються на застосуванні відповідних
індикаторів, що віддзеркають напрями формування та використання ІК.
Зокрема, ці методи реалізовані у роботах Н. Ротаня та О. Комліченка, які
запропонували інтегральний критерій оцінки ІК, який включає елементи
людського, структурного та капіталу відносин [5].
Методи для оцінки інтелектуального капіталу, які базуються на
визначенні та особливостях формування й використання нематеріальних
активах представлені у роботах вітчизняних і зарубіжних вчених [6].
Аналогічний підхід реалізовано у роботах Б. Лева [7], А. Єременка [8], О.
Киричока [9], І. Просвириної [10], Т. Тесленка [11], Н. Трофимової [12]та ін.
Такий підхід є досить обмеженим, оскільки не враховує різні компоненти
інтелектуального капіталу та обмежує її економічну сутність як комплексної
різноаспектної категорії, що обумовлює функціонування й розвиток
будівельних корпоративних підприємств.
На вартості бренду, як важливого елементу в системі оцінки
інтелектуального капіталу підприємства фокусує увагу С. Уолман, яких
враховує трансформаційні аспекти руху та використання ІК [13]. Цей метод
враховує лише один важливий компонент інтелектуального капіталу
будівельних корпоративних підприємств, що обмежує його використання.
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Комплексний підхід реалізовано у роботах Н. Бонтіса, який виділяє
наступні методи:
- грошової оцінки;
- ринкової капіталізації;
- рентабельності активів;
- індексні [14, с. 41-46].
Комплексний підхід до оцінки інтелектуального капіталу представлено у
роботах К. Свейбі, який фокусує увагу на систематизації теоретико-методичних
підхідів та розробці відповідного інструментарію, який враховує напрями і
особливості формування й використання ІК на підприємстві [15]. Крім того, він
здійснює аналіз через здійснення монітору інтелектуального капіталу, що
враховує внутрішню та зовнішню інформацію, компетенції людей, структурні
та інноваційні показники. Аналггічний підхід реалізовано у роботах
Д. Андриссена, який, на відміну від К. Свейбі, фокусує увагу на нематеріальних
активах [16].
Таким чином, проведений аналіз теоретико-методичних положень
свідчить про відсутність єдиних підходів до оцінки інтелектуального капіталу,
що вказує на необхідність розробки відповідного інструментарію для
формування
інформаційно-аналітичного
забезпечення
та
прийняття
управлінських рішень на будівельних корпоративних підприємствах.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ЮЙ ДЗЯНБО, здобувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

Для забезпечення розвитку будівельних підприємств особливого значення
набуває розробка напрямів та реалізація методики оцінки рівня фінансовоекономічної безпеки.
У результаті дослідження запропоновані наступні напрями оцінки рівня
фінансово-економічної безпеки:
1. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення відносно
складових фінансово-економічної безпеки будівельних корпоративних
підприємств.
2. Вибір методу оцінки рівня фінансово-економічної безпеки та
визначення можливостей застосування комбінованого методу, який базується
на інструментах експертного та економетричного аналізу.
3. Побудова моделі та оцінки інтегрального критерію фінансовоекономічної безпеки будівельних корпоративних підприємств.
4. Визначення критеріїв адекватності моделі та оцінки повноти й
достовірності отриманих результатів дослідження.
5. Інтерпретація отриманих результатів щодо визначеного рівня
фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств.
6. Розробка управлінських заходів щодо зростання ефективності
діяльності будівельних підприємств на основі визначеного інтегрального
критерію фінансово-економічної безпеки.
Таким чином, у результаті дослідження запропоновано методичний підхід
до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки, який включає взаємозалежні
етапи щодо формування повного та достовірного інформаційно-аналітичного
забезпечення, характеристики рівня взаємодії із різними групами зацікавлених
осіб, визначення методів, інструментів, підходів до оцінки фінансовоекономічної безпеки, побудови параметричної моделі оцінки, визначення
узагальнюючого показника, що характеризує рівень фінансово-економічної
безпеки, інтерпретації отриманих результатів оцінки, що дозволило розробити
рекомендації відносно зростання ефективності й результативності формування
та реалізації фінансово-економічної безпеки на будівельних корпоративних
підприєммствах.
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ПРОБЛЕМА ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ―ВАРТІСТЬ‖ В ОЦІНОЧНИХ
ДИСЦИПЛІНАХ
Б. С. РЕЗНІКОВ
Харківський національній університет міського господарства імені О.М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

Неточність мови, особливо в міжнародному співтоваристві, може
призводити до непорозумінь та розбіжностей у тлумаченні термінів. Це стає
проблемою, коли терміни використовуються в тій чи іншій мові, та в рамках
різних дисциплін мають специфічні галузеві значення. Така ситуація склалась з
терміном ―вартість”.
Вартість буває різною: балансова, залишкова,
ліквідаційна,
амортизована, чиста реалізаційна, ринкова, справедлива, теперішня,
інвестиційна, погашення, відтворення, заміщеннята інші. Найбільш
розповсюджений вид вартості, пов’язаний з оцінкою майна – ринковий.
Ринкова вартість є базою оцінки більшості ресурсів у ринково орієнтованих
економіках, тому визначення (тлумачення) цієї категорії вартості можуть
вамірюватися, але концепцію ринкової вартості зазвичай застосовують у
більшості випадків. В Україні терміни ―ринкова вартість‖ та ―ринкова ціна‖
використовують в різних законодавчих та нормативних документах–
постановах (Кабінету міністрів, НБУ), наказах (Держкомстат, Держкомзем,
Мінюст), Податковому кодексі, в національних стандартах бухгалтерського
обліку та ін. При цьому терміни ―ринкова вартість‖ та ―ринкова ціна‖ мають
більше десяти різних тлумачень. Доречно акцентувати увагу на різниці
тлумачень термінів ―ціна” і ―вартість”. Ціна – це термін, який
використовується для визначення суми грошових коштів, за яку товар або
послуга може бути запитана, запропонована або куплена. Через фінансові
можливості, мотивації або специфічні інтереси певного покупця та/або
продавця ціна, сплачена за товар або послуги, може мати відношення до
вартості, що могла б ототожнюватися з цими товарами або послугами, або меже
і не мати ніякого відношення. Вартість, в свою чергу, – це концепція, що описує
найбільш ймовірну ціну за товар або послугу, доступні для продажу, з якою
погодяться продавець і покупець. Вартість не є фактичною, але визначеною
найбільш ймовірною ціною, що може бути сплачена за товар або послугу
наконкретний момент часу відповідно до конкретного визначення вартості.
Отже, вартість – це гіпотетична ціна і припущення, за якими визначається
вартість, залежать від обраної бази оцінки.
Оцінювач повинен точно розуміти визначення термінів, пов’язаних з
такими категоріями як ринок, ціна і вартість. Від точного визначення типу
вартості залежить ціна того або іншого майна. Суб’єктові ринку, будь то
покупець, продавець або замовник оцінки важливо,щоб вартість, за яку він,
відповідно, купує або продає була справедливою. Цю справедливу вартість і
повинні визначати оцінювачі. Термін справедливої вартості доволі часто
зустрічається у стандартах бухгалтерського обліку. Згідно з Міжнародними
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стандартами фінансової звітності справедлива вартість – це ціна, яка була б
отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній
операції між учасниками ринку на дату оцінки. Справедлива вартість і ринкова
вартість – це поняття-синоніми, але не можна плутати справедливу ринкову
вартість з бухгалтерським (обліковим) терміном ―справедлива вартість‖. Ці
поняття в цілому сумісні, хоча і не повністю еквівалентні в кожному
конкретному випадку. Справедлива вартість використовується для
відображення як ринкових, так і не ринкових видів вартості у фінансовій
звітності. У тих випадках, коли ринкова вартість активу може бути
встановлена, це значення буде дорівнювати справедливій вартості.
Доречним представляється висновок, що близькі за значенням терміни не
завжди можуть значити одне і те саме. Позиція міжнародних організацій
оцінювачів полягає в тому, що термін ―ринкова вартість” ніколи не потребує
подальших уточнень та всі країни повинні прагнути до визнання цієї концепції.
Наостанок слід зазначити, що термін ―ринкова вартість‖ в Міжнародних
стандартах оцінки визначається як визначена сума грошей, за яку на дату
оцінки майно, на відкритому конкурентоспроможному ринку, буде обміняне
між типово мотивованим покупцем і типово мотивованим продавцем, які не
пов’язані один з одним, після належного маркетингу, за умов, що кожна
сторона діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.
Знання і уміння правильно тлумачити різні терміни, пов’язані не тільки з
вартістю, а й взагалі, дає можливість правильно і професійно виконувати свою
роботу, а також свідчить про високий кваліфікаційний рівень оцінювача в
цілому.
1. Міжнародні стандарти оцінки 2011 [Текст] / Пер. з англ. УТО. – К.: «АвантпостПрим», 2012. – 144 с.
2. Постанова КМУ «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні
засади оцінки майна і майнових прав»» від 10.09.2003 № 1440 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.
3. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.
4. Міжнародні стандарти фінансової звітності (версія перекладу українською мовою –
2014
рік)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=408095&cat
_id=408093&ctime=1423500775962.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
К. І. ВЯТКІН, асистент кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
61002 Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
E-mail: vyatkun@mail.ru

Нерухоме майно – це не лише особиста власність громадян, але й основа
для формування капіталу підприємств та бізнесу. Отже, розвиток ринку
нерухомості в Україні сприятиме подоланню економічного кризи та
наростаючого соціального напруження.
Базою для формування нерухомого майна є земля і та її характеристики
щодо можливості будівництва, створення об’єктів інфраструктури. Земля – це
специфічний засіб виробництва, що функціонує у всіх галузях народного
господарства [1].
Головною особливістю земельних ресурсів, яка враховується у процесі
оцінки, є залежність вартості землі від її якісних характеристик, місця
розташування, коливань на ринку нерухомості. Ринок нерухомості розвивається
досить динамічно, тут найбільш сильно діє закон попиту та пропозиції, що
сприяє застосуванню середніх цін для оцінки аналогічних об'єктів.
Механізми оцінки вартості земельних ділянок можуть спиратися на ряд
факторів, зокрема:
якісні показники земельної ділянки ( у залежності від її
призначення: промислова, сільськогосподарська, пі забудову тощо);
місце розташування;
наявність інфраструктури;
наявність чи можливість підведення комунікацій;
коливання курсу валют;
кон’юнктура ринку;
впливи попиту та пропозиції на ринку.
Незважаючи на вже існуючі механізми оцінки землі, вартість реалізації
земельної ділянки може враховувати велику кількість факторів. Ринкова
вартість визначається не лише за рахунок нормативної чи експертної грошової
оцінки. Дійсні вартість визначається також за рядом суб’єктивних факторів, що
сприяє на зниження прозорості ринку землі в Україні.
Отже, доцільно розробити чіткі механізми базової оцінки землі, які б
включали систему факторів, що можуть здійснювати реальний вплив на
формування вартості земельної ділянки.
1. Закон України ―Про оцінку майна, майнових прав і професійної оцінної діяльності в
Україні‖ від 12.07.01.
2. Грибовский С. В. Оценки доходной недвижимости. — СПб.: Питер, 2001. — 336 с.
3. Коментар до методичних рекомендацій по експертній оцінці вартості пакетів акцій,
що належать державі / О. М. Бондар, Н. П. Лебідь та ін. — К.: Консалтингова фірма
―Експерт-Л‖, 1996. — 60 с.
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3D СКАНИРОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Е. А. ИЕВЛЕВ
Научный руководитель – А. А. ЕВДОКИМОВ, к.т.н., доц.
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17

Наземное лазерное сканирование – на сегодняшний день самый
оперативный и производительный способ получения точной и наиболее полной
информации о пространственном объекте. Суть технологии заключается в
определении точных пространственных координат точек поверхности объекта.
Что такое трехмерный сканер? Принцип работы лазерного сканера
аналогичен принципу работы безотражательного электронного тахеометра и
заключается в измерении времени прохождения лазерного луча от излучателя
до отражающей поверхности и обратно до приемника. Путем деления этого
времени на скорость распространения лазерного луча определяется расстояние
до объекта.
Сканер состоит из лазерного дальномера, адаптированного для работы с
высокой частотой, и блока развертки лазерного луча. Развѐртка в вертикальной
плоскости осуществляется за счѐт вращения или качания зеркала.
В процессе сканирования фиксируется направление распространения лазерного
луча и расстояние до точек объекта. Результатом работы сканера является
растровое изображение – скан, значения пикселей которого представляют
собой элементы вектора со следующими компонентами: измеренным
расстоянием, интенсивностью отражѐнного сигнала и RGB-составляющей,
характеризующей реальный цвет точки.
Где можно использовать лазерное сканирование? Основные сферы
применения трехмерного сканирования:
- создание трѐхмерных моделей сложных инженерных сооружений и
технологического оборудования с высокой степенью детализации и точности;
- съѐмка фасадов исторических зданий, памятников и уникальных объектов для
их реконструкции;
- дорожная съемка;
- горное дело;
- мониторинг зданий и сооружений;
- определение объѐмов земляных работ и/или технологических ѐмкостей;
- документирование чрезвычайных ситуаций.
Как можно использовать лазерное сканирование в оценке
недвижимого имущества? Например:
- для сравнения проектной документации на объект недвижимости с данными
наземного лазерного сканирования этого объекта. При этом данные наземного
лазерного сканирования несут полную информацию об объекте. Пропусков в
съѐмке не бывает, т.к. сканер, по сути, не выполняет дискретные измерения, а
покрывает с одной станции сканирования сплошной съѐмкой целые области: 12 га. Трѐхмерный массив точек наилучшим образом передаѐт форму любого
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объекта. Это значительно повышает точность и достоверность модели,
позволяет отследить даже самые незначительные деформации объектов модели;

- для оценки реального объема помещения (в случае захламленности, или
загруженности помещения);

- для оценки степени деформации сооружения (по времени).

Использование новейших технологий лазерного сканирования открывает
перед нами новые горизонты в решении вопросов, связанных с оценкой
недвижимого имущества.
1.
http://ngc.com.ua
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ПРИ АДМИНИСТРИРОВАНИИ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
Чем более развита страна, тем рынок недвижимости становится более активным,
предсказуемым и менее инерционным. В данных условиях управление недвижимостью
играет все более важную роль в социально-экономическом развитии общества и в процессе
экономических реформ.
Украина находится на этапе, когда каждая финансовая операция должна быть
проконтролирована и оформлена в соответствии с законом и в большой степени это
касается операций купли-продажи, дарения, наследства недвижимого имущества. Все эти
операции облагаются налогом в пользу государства. Рынок недвижимого имущества
обусловливает
переработку
огромного
количества
информации
с
целью
администрирования недвижимости. Поэтому в статье предлагается использовать
геоинформационные системы для перехода от организационного управления
недвижимостью к информационному администрированию на рынке недвижимого
имущества, и для этого приведены основные недостатки системы управления
недвижимостью на данный момент, а также предложены пути их решения.
Целью данной работы является оценка возможности использования современных
геоинформационных технологий на рынке недвижимого имущества для его
администрирования.
Чим більше розвинена країна, тим ринок нерухомості стає більш активним,
передбачуваним і менш інерційним. У даних умовах управління нерухомістю відіграє все
більш важливу роль у соціально-економічному розвитку суспільства і в процесі
економічних реформ.
Україна перебуває на етапі, коли кожна фінансова операція повинна бути
проконтрольована і оформлена відповідно до закону і у великій мірі це стосується операцій
купівлі-продажу, дарування, спадщини нерухомого майна. Всі ці операції оподатковуються
на користь держави. Ринок нерухомого майна обумовлює переробку величезної кількості
інформації з метою адміністрування нерухомості. Тому в статті пропонується
використовувати геоінформаційні системи для переходу від організаційного управління
нерухомістю до інформаційного адміністрування на ринку нерухомого майна та для цього
наведені основні недоліки системи управління нерухомістю на даний момент, а також
запропоновано шляхи їх вирішення.
Метою даної роботи є оцінка можливості використання сучасних геоінформаційних
технологій на ринку нерухомого майна для його адміністрування.
The more developed a country is, the real estate market becomes more active, and less
predictable inertia. Under these conditions, property management plays an increasingly important
role in the socio-economic development of society and in the process of economic reforms.
Ukraine is at the stage where every transaction must be controlled and executed in
accordance with the law and to a large extent this applies to transactions of sale, gift, inheritance
of immovable property. All these operations are taxed in the state. The real estate market
determines processing vast amounts of information to administer the estate. Therefore, this article
is offered to use geographic information systems for the transition from institutional property
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management administration to the information on the real estate market and for this purpose are
the main weaknesses of the system of property management at the moment, as well as ways to
solve them.
The aim of this work is to evaluate the possibility of using modern geoinformation
technologies in the market of real estate to administer it.
Ключевые слова: администрирование, недвижимость, геоинформационные системы, ГИС,
система, база данных.

1 Существующие проблемы в области администрирования
недвижимости
Администрирование недвижимостью – это система, в которой
установленные законом правила и нормы применяются и контролируются.
Процессы администрирования недвижимостью включают передачу прав на
недвижимость от одной стороны к другой (посредством продажи, аренды,
займа, дарения и наследования), регулирование развития недвижимости, сбор
доходов от недвижимости за счет продажи, лизинга, а также
налогообложения, и решения конфликтов, касающихся права собственности и
на недвижимость.
Украина стоит на пути создания и развития современных баз данных
недвижимости. С 1 января 2015 года Государственная регистрационная
служба Украины открыла доступ к Государственному реестру прав на
недвижимое имущество (ГРВПН) в режиме онлайн [1]. Но данный реестр не
является эффективным для решения всех задач в области администрирования
недвижимостью. В настоящее время в современных системах управления
недвижимостью существует ряд недостатков:
- отсутствуют или слабо разработаны геопространственные базы данных;
- используемые в настоящее время информационные системы для управления
недвижимым имуществом в ряде случаев не совместимы друг с другом и не
обеспечивают полноту информации для принятия соответствующих решений;
- в некоторых случаях отсутствует взаимосвязь созданных систем управления
недвижимостью в разных регионах страны;
- существующие методы и средства управления и администрирования
недвижимого имущества не в полной мере учитывают пространственновременную составляющую рынка и объектов купли и продажи.
Для достижения сформулированной цели проанализируем возможности
применения ГИС для администрирования недвижимого имущества на рынке.
2 Возможности применения ГИС для администрирования недвижимости
Особенностью объектов недвижимого имущества является то, что они
имеют пространственно-временные характеристики, которые наилучшим
образом могут быть представлены в базах геоданных геоинформационных
систем.

112

Информационно-коммуникационные технологии, в том числе и
геоинформационные
технологии,
позволяют
в
настоящее
время
автоматизировать
большое
количество
задач,
связанных
с
администрированием недвижимого имущества.
Цифровая эра информации о недвижимости приводит к необходимости
создания и автоматизации, систем администрирования недвижимости.
На наш взгляд, качественный скачек в организации рынка недвижимого
имущества может произойти в случае, если:
- в управление недвижимым имуществом внедрить ГИС, которая учитывала
бы регистрацию всех видов собственности, нанесенных на топографические
карты;
- обеспечить ГИС точной и надежной информацией о параметрах
недвижимого имущества и их пространственных характеристиках;
- использовать математическое обеспечение ГИС для решения задач методами
математической статистики, а также задач прогнозирования процессов на
рынке недвижимого имущества;
- в полной мере для изучения рынка недвижимости использовать мощный
аппарат ГИС [2];
- дополнить базу геоданных ГИС соответствующими моделями оценивания,
того или иного вида недвижимого имущества, которые позволяли бы
осуществлять
логический
вывод,
что
переводит
обычную
геоинформационную систему в класс интеллектуальных систем, таких как
экспертные, советующие или системы поддержки принятия решений [ГОСТ
по интеллектуальным системам].
Таким образом, создание интеллектуальных геоинформационной
системы класса экспертных систем или систем поддержки администрирования
недвижимого имущества на рынке, является актуальной задачей. Решение
этой задачи позволит вывести на новый качественный уровень решения,
принимаемые на рынке недвижимого имущества.
3 Практическое применение ГИС для администрирования недвижимости
Основной задачей в области администрирования недвижимостью при
помощи ГИС является создание базы данных и логико-математических
моделей оценивания недвижимого имущества в различных условиях рынка.
ГИС по администрированию недвижимости на региональном уровне
должна представлять собой интеллектуальную информационную систему, в
состав которой входят сведения об объектах недвижимости, объектах
землеустройства, картографическая, статистическая и другая информация, а
также соответствующие модели представления знаний о процедурах
оценивания недвижимости.
Целями создания интеллектуальной ГИС по администрированию
недвижимости являются:
- представление участникам рынка полной, адекватной и точной модели
объекта (3D модели) купли и продажи, а также его пространственного
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расположения относительно объектов региона и соответствующей
инфраструктуры;
- повышение достоверности принимаемых решений на рынке недвижимости
за счет использования базы знаний и интеллектуальных процедур оценивания
сложных и распределенных объектов недвижимости.
База геоданных интеллектуальной геоинформационной системы (ИГИС)
по администрированию недвижимости должны содержать следующие
сведения и данные:
- сведения об административно-территориальном устройстве региона;
- классификаторы и кодификаторы адресов региона;
- объектно-адресная система региона;
- сведения о водных объектах на территории региона;
- сведения об объектах землеустройства, земельных участках, в том числе обременениях земельного участка, ограничениях его использования;
- сведения о зонах с особыми условиями использования, в том числе охранных
зонах (водоохранных зонах водных объектов, охранных зонах инженерных
коммуникаций, охранных зонах памятников природы и т.д.);
- материалы градостроительного планирования и градостроительного
зонирования;
- сведения об объектах недвижимости, в том числе зданиях, сооружениях, линейных объектах, помещениях, расположенных на территории региона;
- сведения о памятниках истории и культуры региона;
- сведения о зеленых насаждениях общего пользования;
- материалы лесоустройства [4].
Кроме того, база знаний ИГИС должно содержать как логикоматематические, так и полуэвристические модели знаний о процессах
оценивания различного рода объектов недвижимого имущества.
Система администрирования недвижимостью построенная на основе
ИГИС будит качественно отличаться от существующих и решать сложные
задачи оценивания на основе методов искусственного интеллекта.
Таким образом, ИГИС по администрированию недвижимостью может
предоставить широкий спектр, полную и подробную информацию от
организаций типа «Харьковское областное управление земельных ресурсов»,
«Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины»,
«Бюро технической инвентаризации», «Государственные нотариальные
конторы» и т.п. Кроме того, она может обеспечить надежные исходные
данные для принятия решений в области городского строительства. Также,
подобная система приведет к увеличению качества оценки недвижимости, за
счет наличия конкретных данных для оценки. Все эти факторы в результате
должны привести к созданию современной системы администрирования
недвижимости в масштабах рынка недвижимости Украины.
1. Деньги
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dengi.ua/clauses/
132028_Gosreestr_veshhnyh_prav_na_nedvizhimoe_imushhestvo_budet_dostupen_v_rezhime_o
nlajn.html.
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ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
Т. В. АНОПРІЄНКО, А. Ю. МИРОШНИЧЕНКО
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
E-mail: atatyana07@mail.ru, alyonamiroshni4enko2012@yandex.ua

Нормативна грошова оцінка земель використовується для визначення
розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та
даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні
ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та
механізмів економічного стимулювання раціонального використання та
охорони земель, відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що
належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих
спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд.
За результатами нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
розробляється технічна документація з нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів, яка складається із текстових та графічних матеріалів,
оформлених відповідно до стандартуСОУ ДКЗР 00032632- 012:2009 «Оцінка
земель. Правила розроблення технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів».
Стандартом передбачені три складові технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів:
 пояснювальна записка;
 графічні матеріали;
 додатки.
Пояснювальна записка містить такі структурні елементи: обкладинка,
титульний аркуш, склад проекту, зміст, вступ, перелік умовних позначень,
символів, одиниць, скорочень і термінів, розділ 1 – характеристика сучасного
стану населеного пункту, розділ 2 – правова та нормативно-методична база
грошової оцінки земель, розділ 3 – розрахунок нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту, розділ 4 – основні техніко-економічні показники;
додатки.
Графічні матеріали включають: схему економіко-планувального
зонування території села, схему прояву локальних факторів оцінки, картограму
агровиробничих груп ґрунтів.
На схемі економіко-планувального зонування території повинні бути
відображені межі села та оціночних районів, економіко-планувальне зонування
територій, сільськогосподарські угіддя, водойми та ліси. На полі креслення
розташовується таблиця з результатами нормативної грошової оцінки земель у
розрізі оціночних районів.
На схемі прояву локальних факторів відображаються межі села,
функціональне використання його земель, зони планувальних обмежень (з
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врахуванням містобудівної документації), місця зупинок зовнішнього
пасажирського транспорту, вулиці з твердим покриттям, інженерні мережі та
інші фактори, які відображають ареали розповсюдження окремих локальних
факторів.
На картограмі відображаються межі села, сільськогосподарські угіддя,
водойми та ліси, межі та шифри агровиробничих груп ґрунтів.
Графічні матеріали виконуються та передаються замовнику на паперових
(та) магнітних носіях відповідно завдання на розробку технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель села.
Додатки включають:
1. завдання на розробку технічної документації;
2. моніторинг стану об’єкта оцінки за період: виконання попередньої
нормативної грошової оцінки – виконання поточної нормативної грошової
оцінки;
3. вихідні дані для нормативної грошової оцінки земель села;
4. витрати на освоєння та облаштування земель населеного пункту;
5. структура земельсела;
6. бали бонітетів агровиробничих груп ґрунтів;
7. коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної
ділянки (Кф);
8. нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь;
9. опис меж економіко-планувальних зон, анкета експертної оцінки,
результати пофакторної оцінки при визначенні комплексного індексу цінності
території (Іі) та визначення зонального коефіцієнта Км2 та грошова оцінка кв. м
земель в межах економіко-планувальних зон;
10. грошова оцінка земель різного функціонального використання у розрізі
економіко-планувальних зон (грн за 1 м2);
11. розрахунок грошової оцінки 1 кв.м земель села;
Завдяки впровадженню єдиного стандарту Державного комітету України
із земельних ресурсів щодо нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів, збільшилися частка робіт виконана із застосування ГІС-технологій,
покращилась продуктивність та якість робіт з оцінки.
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Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
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На сьогоднішній день нормативна грошова оцінка земель являється
потужною основою для формування дохідної частини місцевих бюджетів. Тому
своєчасне і якісне здійснення робіт з нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів являється запорукою життєздатності населених пунктів і
територіальних громад.
Застосування
геоінформаційних
технологій
являється
дієвим
інструментом покращення якості робіт, зменшення їх собівартості та витрат
часу. Постійно відбуваються процеси оптимізації та удосконалення
використання ГІС-технологій в нормативній грошовій оцінці земель населених
пунктів.
Так вітчизняними фахівцями створене нове спеціалізоване програмне
забезпечення для виконання робіт з проведення нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів України з використанням електронних карт
«НОРМАТИВ+». Програма розрахована на масового користувача і не потребує
поглибленого вивчення основ роботи з персональними комп’ютерами.
«НОРМАТИВ+» може використовуватись як розробниками технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів так і
органами що проводять політику у сфері земельних ресурсів для автоматичного
формування витягів з нормативної грошової оцінки по окремих земельних
ділянках.
Програмне
забезпечення
включає
базовий
функціонал
для
землевпорядників, оцінювачів який дає можливість виконувати нормативну
грошову оцінку земель населених пунктів та модуль для видачі витягів для
спеціалістів підрозділів Держземагентства та місцевих рад, який дає
можливість виконувати оцінку окремої земельної ділянки та формувати для
друку витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного
пункту.
Програмне забезпечення «НОРМАТИВ+» вирішує такі задачі:
 визначення нормативу витрат на освоєння та облаштування території;
 розрахунок базової вартості земель населеного пункту;
 здійснення земельнооціночного районування території;
 оцінки всіх складових факторів, що впливають на значення індексу
цінності території та проведення економіко-планувального зонування і
розрахунку коефіцієнтів Км2;
 вибір локальних факторів грошової оцінки та визначення зон їх впливу;
 проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення;
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 розрахунок нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки з
використанням вже розрахованих показників базової вартості,
коефіцієнтів місця розташування Км2 та Км3, а також вибір та
визначення коефіцієнту функціонального використання Кф.
Модуль для видачі витягів дає можливість:
 виконувати оцінку окремої земельної ділянки, яка знаходиться на
території населеного пункту;
 завантажувати земельні ділянки з обмінних файлів формату XML;
 створювати земельні ділянки методами введення координат та
векторизації;
 формувати для друку витяг з технічної документації з нормативної
грошової оцінки населеного пункту з можливістю збереження засобами
Mircosoft Excel або OpenOffice Calc.
Особливістю
«НОРМАТИВ+»
є
застосування
вдосконаленого
функціоналу, що базується на технології .NET, яка в якості графічного ядра
використовує геоінформаційну систему з відкритим кодом Dot Spatial розробки Американського Державного університету Idaho State University, яка
поширюється абсолютно безкоштовно під ліцензією GNU Library General Public
License (LGPL). Таож передбачена можливість використання електронного
формату даних нормативної грошової оцінки земель населених пунктів які були
створені за допомогою програмного комплексу LPS.
На сьогоднішній день програмне забезпечення повністю готове до
використання, і використовується, але розробка триває і надалі. Кінцевим
результатом роботи програмного комплексу є сформована в електронному
вигляді технічна документація та схеми, які формуються в автоматизованому
режимі і відповідають вимогам Стандарту Держземагенства «Оцінка земель»
СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009.
Отже, на сьогоднішній день, можна відмітити позитивну динаміку щодо
удосконалення існуючих вітчизняних геоінформаційних програмних продуктів
та створення нових, які не потребують для своєї роботи окремих дорогих
геоінформаційних систем, а використовують безкоштовні ГІС-продукти.
Яскравим прикладом названих тенденцій є створення вітчизняного
програмного комплексу «НОРМАТИВ+».
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На сьогоднішній день проведення робіт з нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів України неможливе без ефективно використання
сучасних ГІС-технології.
У перше в Україні геоінформаційні системи застосувало державне
підприємство
український
державний
науково-дослідний
інститут
проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя інституті «Діпромісто»
під час проведення комплексної економічної оцінки території, а з 1995 р.
застосування у грошовій оцінці набуло масового характеру. Опрацьовані
методологічні та технологічні прийоми використання ГІС-технологій у цьому
виді робіт.
Серед головних завдань, у яких застосування ГІС-технологій значно
підвищує якість грошової оцінки є:
1. Автоматизований збір, обробка та систематизація вихідних даних
(семантичних і картографічних).
2. Аналіз отриманої інформації (застосування методів просторового
аналізу для обрахунку площ об’єктів, їх довжини, периметра; використання
оверлейного та буферного аналізу для визначення щільності розповсюдження
окремих факторів оцінки; побудова картограм та картодіаграм при визначенні
інтегральних індексів якості території; застосування методу ізоліній при
інтерполяції результатів тощо).
3. Пошук, сортування та вибірка результатів грошової оцінки окремих
земельних ділянок.
4. Підготовка та роздрукування результатів грошової оцінки через
застосування принтерів та плотерів.
Першим вітчизняним програмним продуктом, який використовувався в
оцінці земель була геоінформаційна система МІСТО, але вже в 1997 р. виникла
нагальна потреба розробки програмного продукту, який використовує як
оболонку одну з сучасних геоінформаційних систем, таку як ArcView 3.1. від
фірми ESRI. На даний час розроблено декілька вітчизняних програмних
продуктів для проведення грошової оцінки земель, які широко застосовуються
під час оцінки населених пунктів України.
Умовами для виконання грошової оцінки окремої земельної ділянки на
основі застосування ГІС-технологій є:
 наявність електронної карти населеного пункту (векторної або растрової);
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 графічні дані щодо економіко-планувального зонування території, зони
впливу локальних факторів, агровиробничі групи ґрунтів;
 дані земельного кадастру, або системи реєстрації земельних ділянок.
У випадку наявності всіх перерахованих даних користувачі систем
отримує можливість:
1. Визначити грошову оцінку земельної ділянки різного функціонального
використання в будь-якій точці електронної карти населеного пункту з
переліком локальних факторів, що формують оцінку.
2. Визначити грошову оцінку вільного полігону з урахуванням взаємного
розташування полігону і факторів.
3. Визначити грошову оцінку земельної ділянки юридичної чи фізичної
особи із збереженням інформації в базі даних та можливістю отримання звіту із
грошової оцінки.
Перевага виконання грошової оцінки з використанням ГІС полягає не
тільки у заощадженні часу, але й у можливості поєднати її з іншими
містобудівними роботами: земельним і містобудівним кадастрами, генеральним
планом, схемою приватизації земель населених пунктів тощо.
1. Третяк А.М., Панчук О.Я., Лихогруд М.Г. Автоматизована інформаційноаналітична система ―Грошова оцінка та оподаткування земель в Україні‖ // Землевпорядний
вісник. – 1999. – № 2. – С. 21-26.
2. N.Lihogrud, Y.Palekha, E.Seredynyn. A cost assessment of lahd in Ukraine // 13th
European user conference. – Firenze, Italy. – 1998. – P. 1-3.
3. Земельно-правовий та аналітичний ресурс «Моя земля». [Електронний ресурс]: –
Режим доступу: http://www.myland.org.ua/index.php?id=1528&lang=uk.
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Оцінка об'єктів незавершеного будівництва може проводиться в
наступних випадках: приватизації державної власності, оформлення застави,
оформлення угоди купівлі-продажу, страхування об'єкта, постановки об'єкта на
баланс організації, у випадках, коли відсутня облікова або технічна
документація, а також, коли об'єкт призначений під розбирання[1].
Оцінка незавершеного будівництва ставить своєю метою визначити
реальну ринкову вартість об’єкта незавершеного будівництва. Крім цього,
оцінка незавершеного будівництва допомагає визначити варіанти найбільш
ефективного використання земельної ділянки, на якій розташовується об’єкт
незавершеного будівництва.
Незавершене будівництво можна розглядати як невдалу реалізацію
інвестиційних проектів, коли конкретні інвестори, схильні до підвищеного
ризику, в умовах несприятливого інвестиційного клімату не змогли досягти
поставлених цілей. Щоб повернути хоча б частину вкладених коштів, багато
хто з них готов відмовитися від розпочатих проектів і реалізувати об'єкти
незавершеного будівництва на відкритому ринку більш заповзятливим
власникам [2].
Під час проведення оцінки об'єктів незавершеного будівництва
ураховується вартість матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на
будівельний майданчик для цього об'єкта незавершеного будівництва і не
використаних для будівництва, а також вартість устаткування для монтажу,
придбаного для функціонування об'єкта незавершеного будівництва після
завершення будівництва.
У разі застави об'єкта незавершеного будівництва та в інших випадках
його відчуження проводиться незалежна оцінка відповідно до методичних
засад, визначених національними стандартами. Незалежна оцінка проводиться
із застосуванням переважно витратного або дохідного підходів, а також шляхом
їх комбінування.
У разі повернення об'єктів незавершеного будівництва (об'єктів
приватизації) у державну власність, у тому числі за рішенням суду, їх вартість
визначається на дату оцінки (день набрання чинності відповідним рішенням
суду) у порядку, встановленому для їх приватизації [3].
Оцінка об'єкта незавершеного будівництва під час приватизації
проводиться залежно від способу приватизації:
- для продажу на аукціоні, за конкурсом, під розбирання або через викуп,
а також для передачі до статутного фонду господарського товариства як внеску
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держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку,
встановленому установчими документами товариства та законодавством
України.
- для приватизації матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування на
аукціоні, за конкурсом, через викуп як разом з об'єктом незавершеного
будівництва, так і окремо - через визначення ринкової вартості;
- для продажу під розбирання - може визначатися вартість ліквідації через
проведення незалежної оцінки [4].
Оцінка незавершеного будівництва є досить трудомісткою процедурою з
аналізу корисності, прибутковості, функціональності, витратної та ринкової
вартості об’єкта незавершеного будівництва. Це вимагає досвіду, великого
багажу знань і високої кваліфікації оцінної компанії.
1.Оценка объектов незавершенного строительства. [Електронний ресурс]: – Режим
доступу: http://bti.biz.ua/services/constructions-evaluation
2. Оцінка незавершенного будівництва. [Електронний ресурс]: – Режим доступу:
http://ocinka.org/ua/otsinka-nezavershenogo-budivnitstva
3.Особливості оцінки об'єктів незавершенного будівництва. [Електронний ресурс]: –
Режим
доступу:
http://pidruchniki.com/1996110253576/ekonomika/osoblivosti_otsinki_obyektiv_nezavershenogo_budivnitstva
4.[Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.reallook.com.ua/5071/osoblivostiocinki-ob-yektiv-nezavershenogo-budivnictva.
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Среди сфер, в которых внедрение ГИС происходит наиболее быстрыми
темпами, выделяется нормативная денежная оценка земель населенных
пунктов.
Согласно закону Украины «Об оценке земель», нормативная денежная
оценка проводится в случае определения:
- размера земельного налога;
- размера арендной платы за земельные участки государственной и
коммунальной собственности;
- потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства;
- при разработке показателей и механизмов экономического
стимулирования рационального использования и охраны земель.
Денежная оценка населенных пунктов Украины проводится начиная с
1995 года. За истекший период, согласно данным Госкомзема Украины,
нормативной оценкой охвачено около 50% всех населенных пунктов, причем в
городах процент выполнения работ значительно выше, чем в поселках и селах.
В городах с населением более 100 тыс. человек оценка практически полностью
завершена.
Впервые полномасштабное внедрение ГИС-технологий в процесс оценки
городских земель осуществлено в 1999–2001 годах в Харькове. Эта оценка
полностью опиралась на использование ГИС-технологий от компании ESRI
(ArcView 3.2, ArcGIS 8). Одними из первых разработчики денежной оценки
применили возможности трехмерного анализа для построения картины
2
стоимости 1 м территории города с учетом всего комплекса факторов.
Как и в любой геоинформационной системе, база данных нормативной
денежной оценки включает картографическую (графическую) и семантическую
часть,
которую
обуславливают
экономико-географические
и
градостроительные факторы. Вместе с тем определенное место в
информационной базе данных принадлежит и физико-географическим
факторам.
При создании картографической составляющей базы используется
разнообразный картографический материал: расчлененные топографические
планшеты крупного масштаба (от 1 : 2 000 до 1 : 10 000), почвенные карты,
карты генерального плана населенного пункта, историко-архитектурный
опорный план, материалы инженерно-геологических и экологических
изысканий, дежурные планы инженерных сетей (масштаба 1 : 500) и другие
материалы.
На сегодня оптимальным путем создания и обновления карт для
денежной оценки населенных пунктов представляется использование
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электронных цифровых карт, созданных в местной системе координат и
актуализированных на год выполнения денежной оценки.
Круг прикладных задач, решаемых путем применения ГИС в
нормативной денежной оценке:
1. Автоматизация процесса оценки земель города, включающая
проведение экономико-планировочного зонирования территории города по
комплексу факторов, определяющих дифференциальную земельную ренту;
анализ и оценка отдельных составляющих рентообразующих факторов
(транспортное удобство, экологическое состояние, инфраструктурное
обеспечение, социально-градостроительная привлекательность и др.)
2. Картографирование локальных факторов, влияющих на ценность
(стоимость) отдельных земельных участков на основе применения цифровых
электронных карт.
3. Расчет денежной оценки отдельного земельного участка с учетом его
базовой (средней по городу) стоимости, коэффициентов, учитывающих
местоположение земельного участка и его функциональное использование
Наиболее важными функциями ГИС, задействованными в работах по
городской оценке, являются:
- методы пространственного (оверлейный, буферный) анализа;
- средства построения картограмм и картодиаграмм;
- формирование внутренней СУБД по отдельным участкам и
землепользователям;
- связь с внешней СУБД (база данных земельного кадастра города),
например Oracle;
- методы графической интерпретации результатов денежной оценки
(экстраполяция оценочных индексов и стоимости земельных участков
посредством построения изолиний);
- возможности редактирования графических схем и подготовки их к
печати.
Анализ использования ГИС-технологий в денежной оценке городских
земель 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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Протягом 60-70-х рр. ряд національних організацій оцінювачів розробили
і опублікували стандарти професійної практичної діяльність для своїх членів.
Цьому прикладу наслідували інші.
Зміст стандартів поєднував міркування професійного порядку з
практичними потребами ринку. У деяких країнах стандарти були інкорпоровані
повністю або частково в національні закони та нормативні акти. Деякі
організації виробили контрольні і виконавчі процедури, які дозволяють
висловлювати засудження і позбавляти професійного статусу члена організації
в разі серйозного порушення ним стандартів або пов'язаних з ними етичних
норм.
Аналіз змістовної діяльності авторитетних зарубіжних професійних
об'єднань оцінювачів однозначно свідчить про те, що рішення їх основної
функціональної задачі в рамках ринкової економіки – є забезпечення
споживачів професійними послугами високої якості, а це, в свою чергу,
досягається шляхом стандартизації процедур оціночної діяльності. Іншими
словами, стандартизація є стержнем всієї діяльності об'єднань оцінювачів як в
національному, так і в міжнародному масштабі.
Для проведення професійної оцінки майна оцінювачам необхідно
керуватися певними правилами і використовувати спеціальну для даної області
діяльності термінологію, що в сукупності собою своєрідний професійний
«інструмент» оцінювача. Це ясно усвідомлювали розробники Міжнародних
стандартів оцінки, тому одним із завдань Міжнародних стандартів є
забезпечення оцінювачів певним набором засобів з проведення оцінки майна. З
такої точки зору Міжнародні стандарти оцінки представляють собою досить
значний документ. Для порівняння можна навести деякі цифри. Чотири нині
діючих стандарти оцінки майна визначають 16 базових видів вартості, більше
30 спеціальних термінів; 27 статей стандартів присвячені правилами розкриття
оцінювачами інформації про проведену оцінку та коректне складання
підсумкових звітів; близько 60 положень стандартів містять докладні правила,
що встановлюють, який вид вартості і відповідний йому метод обчислення
даного виду вартості слід застосовувати оцінювачам при оцінці різних
майнових активів.
Встановлювані стандартами правила являють собою систему
взаємопов'язаних норм, яка визначається в першу чергу структурою побудови
норм кожного зі стандартів. Розділи стандартів складені в певній послідовності,
починаючи з вказівки призначення стандарту і сфери його застосування, потім
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визначення термінології, далі йдуть правила, що пропонують певну
послідовність проведення оцінки, і методологія визначення того чи іншого
базового виду вартості. Самостійний розділ кожного стандарту присвячений
правилам складання звіту про проведену оцінці. Зазначена структура
повторюється для кожного з чотирьох стандартів, що в цілому робить
Міжнародні стандарти оцінки єдиним збалансованим і повноцінним актом.[1]
Розглядаючи Міжнародні стандарти оцінки ми бачимо багато спільного з
стандартами оцінки, які працюють в Україні.
Стандарти що зараз впроваджені в українському законодавстві, щодо
оцінки землі та нерухомого майна взяли за основу основні концепції та
принципи від міжнародних стандартів. Тобто це –деякі частини з бази оцінки
та порядку визначення вартості, загальні вимоги до проведення незалежної
оцінки майна (послідовність проведення незалежної оцінки майна, укладання
договору, ознайомлення з об’єктом оцінки, вибір методичних підходів,
узгодження результатів оцінки, складання звіту).
Слід зазначити, що дата та проведення рецензії є також частиною що
була впроваджена з міжнародних стандартів.
Міжнародні стандарти оцінки мають у своєму складі графу типи
власності та типи оцінок. Українські стандарти мають власні типи власності
оскільки має своє законодавство і булу відредаговане під власне законодавство.
Словник термінів є не від’ємною частиною стандартів з оцінки.
Включення словника у стандарти також було взяте з міжнародного стандарту,
суть словника створюється під кожний стандарт.
Таким чином можна зробити висновок, що Міжнародні стандарти оцінки
були базою для створення Українських стандартів оцінки.
1.
Оцінка нерухомості / Під. ред. Грязновой О.Г., Федотової М.А. – М.: Фінанси і
статистика, 2004.
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5. АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ В ОЦІНЦІ ЗЕМЛІ ТА
НЕРУХОМОГО МАЙНА
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ
В. В. ГОЛОВАЧОВ
Научный руководитель - В. Д. ШИПУЛИН, к.т.н., профессор
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17

Компьютерные модели зданий, которые создаются в таких программах,
как AutoCAD, ArchiCAD, 3ds Max или GoogleSketchUp имеют ограниченный
набор атрибутивных данных. Для решения задач административнохозяйственного управления этими объектами требуется использование более
развитых моделей данных [1].
Геоинформационные системы имеют возможности трехмерного
моделирования зданий для административно-хозяйственного управления. ГИС
с применением трехмерного моделирования включают в себя также материалы
в виде векторных карт, космических снимков, фотографий, трехмерных
моделей, схем, планов, диаграмм, графиков, таблиц, баз данных,
мультимедийной информации и текстовых документов [2].
С развитием технологий трехмерного моделирования и возможностей
компьютерной техники все очевиднее становится ряд недостатков двухмерных
геоинформационных систем (ГИС):
 отсутствие возможности визуализации проектируемых объектов в
трехмерном ландшафте;
 отсутствие возможности пространственного анализа объектов с
различных точек обзора с учетом их атрибутивных характеристик;
 проблемы с поиском объектов и переключением от одного объекта к
другому при пересечении объектов, расположении их друг над другом и
прочее;
 трудоемкий процесс представления в удобном виде нескольких
альтернативных вариантов планирования территории, сложность их
корректирования [3].
Все эти и многие другие недостатки влекут за собой реальные потери
времени и денег в процессе разработки и согласования проектов. Переход к
трехмерному представлению объектов на местности открывает новые
возможности и позволяет решить задачи:
 управления, визуализации и планировании пространства;
 управления недвижимостью и другими активами;
 управления арендой;
 планирования действий в чрезвычайных ситуациях;
 планирования коммуникаций, услуг, инфраструктуры;
 оптимизации ресурсов, площадей;
 управления энергопотреблением;
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 управления обслуживанием;
 оценки недвижимого имущества;
 а также во многих других сферах административно-хозяйственного
управления.
Для реализации вышеперечисленных, а также многих других задач
подходит геоинформационная система на основе программного обеспечения
ArcGIS компании ESRI. ГИС-платформа ArcGIS позволяет реализовать в базе
геоданных
объектно-ориентированную
модель,
описывающую
информационную структуру здания, его пространственное расположение,
данные о состоянии объектов и методы оценки их качества. При этом возникает
задача конвертации поэтажных планов, состоящая из отдельных сегментов
(стены, потолок, пол, окна, колонны, дверные проемы и так далее) в классы
пространственных объектов ArcGIS с последующим формированием
описательной (атрибутивной) информации.
Поэтому для представления преобразованных данных в виде данных,
описывающих одну функциональную территорию (помещение), следует
преобразовать полученные слои в классы пространственных объектов ArcGIS и
поместить в одно хранилище – базу геоданных, сопроводив их описательной
информацией.
Основой Системы является многофункциональная интерактивная
трехмерная модель объекта недвижимости и окружающей территории.
Трехмерная модель строится с высокой степенью детализации на основе
множества точных и достоверных данных — от поэтажных планов и схем
прокладки коммуникаций, до эскизов и фотографий.
Такой подход позволяет создать трехмерную модель с той степенью
детализации, которая необходима для решения конкретных задач управления
объектом. При этом модель может быть создана и для еще строящегося,
реконструируемого или даже лишь разрабатываемого здания.
Функционал интерактивной трехмерной модели позволяет отобразить
объект с любой стороны, с произвольной точки осмотра как снаружи здания,
так и изнутри. Возможен просмотр поэтажных и поперечных разрезов здания,
схем расположения коммуникаций, систем безопасности, пожаротушения и пр.
Трехмерная модель также может отражать особенности внутренней планировки
и отделки помещений.
Информационная основа системы оценки помимо пространственного
описания включает базу характеристик помещений, зданий и территорий, базу
результатов контроля экологического состояния, нормативную базу и
алгоритмы оценки качества.
Общие характеристики помещений и территорий, такие как площадь,
номер, принадлежность и так далее, заносятся в атрибутивную таблицу.
Относительно неизменные параметры, такие как назначение помещения,
материал стен, вид светильников и прочее, заполняются на основе
классификатора, оформленного в виде атрибутивных доменов.
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Для коммунальных служб на основе средств модуля ArcGIS 3D Analyst
можно создать наглядную автоматизированную систему учета коммуникаций и
основных средств (трубопроводов, кабелей, насосов, распределительных
станций и т.д.) с их отображением в 3-х мерном пространстве. Реализация
системы моделирования состояния сетей предоставляет возможность
оперативного отслеживания ситуации в случае отклонения от норм, а также при
плановых работах и ремонтах, таких как прокладка кабелей, размещение
задвижек, щитов обслуживания и другие.
Систематизация данных о состоянии коммуникаций, помещений и
территорий ВУЗа в среде ArcGIS обеспечивает возможность решения задач
административно-хозяйственного управления 3D-объектами на основе
пространственного и временного анализа [4].
Выше были кратко охарактеризованы лишь некоторые из сфер
применения ГИС в хозяйственной деятельности зданий. Но и они наглядно
свидетельствуют о том, что формирование трехмерной геоинформационной
среды оценки обеспечивает поддержку принятия управляющих решений,
направленных на повышение эффективности административно-управленческой
и хозяйственной деятельности зданий.
«Основные
стратегии
создания
3D
моделей
городов»
А.
Бондарец[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gis-lab.info/qa/3dcities.html
2.
«Предложения по использованию геоинформационных систем и технологий
трехмерного моделирования при организации связи» В. Иванов, А. Баранов, К. Королев
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gistechnik.ru/pub/3-publik/109-3d-gis.html
3.
«О тенденциях мирового рынка и использовании 3D представления объектов в
ГИС» Г. Емельянова, И. Спивак, А. Шатохин , Группа компаний «ЛЕДАС» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15195
4.
Куракина Н.И. ГИС в вопросах хозяйственного учета и управления ВУЗом /
Н.И.Куракина, О.А.Иващенко, Н.В. Гавричкина, А.А.Кондрашова // ArcReview, №4 (47).- М.:
DATA+, 2008.
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РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ
Т. В. АНОПРИЕНКО, А. В. БОНДАРЕНКО
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17
E-mail: atatyana07@mail.ru, anna_bond92@mail.ru

Отличительной особенностью земли от других видов недвижимого
имущества есть такое уникальное свойство земли, как неограниченный срок
жизни и эксплуатации, при ее рациональном использовании. Со временем все
другие объекты недвижимости утрачивают свои технические и экономические
показатели. Так любое здание или сооружение имеет свой срок службы и с
каждым годом его остаточный срок службы уменьшается, а экономическая
ценность уменьшается. Одним из способов продления срока службы является
реконструкция, при правильном проведении которой одновременно
повышается ценность и доходность такого объекта.
По своей сути, реконструкция – это процесс, который направлен на
изменение или улучшение тех или иных технико-экономических показателей
зданий, сооружений или отдельных помещений. На сегодняшний день
реконструкция жилой недвижимости является одним из способов продления
жизни жилых объектов, что позволяет частично сдерживать рост цен на жилье,
в связи с низкими темпами и объемами строительства нового жилья. Также
реконструкция помогает разнообразить инфраструктуру населенных пунктов,
что способствует улучшению качества проживания населения, предоставления
ему различного рода социальных. Бытовых и других услуг. Так, например,
цокольные и первые этажи жилых домов расположенных на центральных или
магистральных улицах переводятся из жилого в нежилой фонд и открываются
магазины, салоны красоты, аптеки, стоматологические кабинеты, нотариаты и
юридические конторы, банки и др. объекты.
Исходя из этого, можно обозначить некоторые причины и цели
реконструкции. К примеру, реконструкция жилых зданий и помещений может
предполагать увеличение полезной площади за счет перепланировки,
изменения назначения помещений или строительства дополнительных этажей,
пристроек, надстроек и т.п. Реконструкция также может предполагать
прокладку новых инженерных сетей и коммуникаций, что позволит
оптимизировать энергопотребление сооружения, улучшить показатели расхода
ресурсов. Помимо экономической целесообразности, реконструкция,
естественно, необходима еще и с технической точки зрения. Ведь все строения
подвержены износу в процессе эксплуатации. По большому счету,
реконструкция – это не только и не столько ремонт здания, при котором либо
полностью сохраняется фасад (а внутренние перекрытия, стены существенно
изменяются), либо даже внешний антураж дома претерпевает существенные
метаморфозы.
Для экономического анализа и оценки здания, сооружения и
строительные комплексы, предназначенные для реконструкции, делятся на
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группы по степени их соответствия современным функциональным и
техническим требованиям:
- практически полностью соответствующие;
- требующие некоторого увеличения площади основных или
вспомогательных помещений и соответствующей реконструкции;
- требующие значительных реконструктивных работ и затрат;
- не подлежащие реконструкции.
При выборе оптимального варианта проекта реконструкции соблюдается
определенная последовательность экономического анализа:
1) анализ исторически сложившегося фонда зданий и сооружений, в том
числе памятников архитектуры по вариантам их приспособления для
проектируемого вида учреждения;
2) анализ технико-экономических показателей при соблюдении
сопоставимости проектных решений реконструкции по вариантам;
3) учет социальных, экономических, эстетических целей с помощью
критериев, показателей и единиц измерения для оценки оптимальности
реконструируемого здания, сооружения или комплекса;
4) определение
стоимости
вариантов
реконструкции,
будущих
эксплуатационных затрат здания, сроков продолжительности работ по
реконструкции;
5) возможности и объемы получения доходов от функциональной
деятельности учреждений, расположенных в реконструируемых зданиях после
реконструкции.
При
экономическом
анализе
эффективности
реконструкции
общественных зданий и сооружений выделяются три группы показателей,
определяющих целесообразность мероприятий:
- усредненные показатели, характеризующие уровень реконструкции;
- капиталовложения и их эффективность;
- показатели конкретного объекта для сравнения.
Реконструкция зданий – одна из самых сложных и трудоемких работ в
нынешней строительной отрасли, требует финансовых вложений и временных
затрат, а экспертная оценка состояния здания и его фундамента также является
обязательной при составлении акта экспертизы здания.
Для обоснования необходимости проведения реконструкции, а также
возможных вариантов и способов реконструкции целесообразно проводить
анализ наиболее эффективного использования объектов предполагаемых под
реконструкцию. Такой анализ позволит выбрать оптимальный вариант
реконструкции, снизить затраты и достигнуть максимального экономического
эффекта, с учетом различных архитектурных, историко-культурных и других
аспектов.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение оценки и
отдельных ее элементов является актуальным для строительной сферы, и
особенно при проведении работ связанных с реконструкцией объектов
недвижимого имущества.
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6. ТРАНСПОРТНО – ІНЖЕНЕРНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПОСЕЛЕНЬ ТА
КРАЇН
ТРАНСПОРТНО — ІНЖЕНЕРНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ УКРАЇНИ,
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ.
К. В. ДОЛЯ, к.т.н.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

Управління транспортною системою пасажирського транспорту включає
в себе планування схеми маршрутів, щільності маршрутної мережі,
містобудування, вибір марки транспортного засобу та розкладу руху [1-5]. На
вибір марки транспортного засобу, розкладу руху та встановлення схеми
маршрутів впливають показники об’єму перевезень пасажирів [6-7]. В свою
чергу об’єм перевезених пасажирів за період часу можна визначити, як
кількість споживачів послуг з перевезень на пасажирських маршрутах у певний
період часу при певній вартості отриманої послуги. В роботі [8] автором
визначено попит, як кількість блага, яку споживач готовий придбати при
певному рівні цін у певний період часу.
Автором [9] зазначено, що є сукупний попит, який є потребою,
представленій на ринку в грошовій формі. Іншими словами, це той обсяг
товарів і послуг, який споживачі (резиденти та нерезиденти) куплять при
певному рівні цін.
З даних визначень випливає, що існує залежність між обсягом
виробництва, цінами і попитом. Ця залежність описується законом попиту. Суть
цього закону в тому, що споживачі (населення, підприємства, держава і
іноземці) за інших рівних умов придбають тим більший обсяг товарів і послуг,
чим нижчий загальний рівень цін, і навпаки. Тобто, між рівнем цін і реальним
обсягом сукупного попиту існує обернена залежність.
Аналогічну залежність було отримано й в роботі [10] відносно до сфери
споживання населенням транспортних послуг, в якій коефіцієнт відносної зміни
обсягів перевезень збільшується при зменшенні вартості проїзду.
Одночасно зазначаємо, що коефіцієнт відносної зміни обсягів перевезень
збільшується із збільшенням довжини маршруту. Така залежність ґрунтується
на властивостях попиту, а саме на еластичності. Ступінь цінової еластичності
або нееластичності попиту вимірюється за допомогою коефіцієнта, обчисленого
за такою формулою [11]. Тобто при із збільшенням довжини маршруту
коефіцієнт еластичності зменшується. На практиці це пояснюється зменшенням
можливості користування
послугами інших маршрутів для задоволення
потреби з переміщення.
Однак закон попиту справедливий за умови незмінної кількості грошей і
спирається на рівняння кількісної теорії грошей [9].
При незмінній кількості грошей рівняння кількісної теорії грошей
зростання рівня цін демонструє наступне [9], а саме:
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1.
Збільшує попит на гроші, збільшення процентної ставки,
використанням кредиту обходяться дорожче, сукупний попит падає.
2.
Знижує реальну купівельну спроможність накопичених фінансових
активів з фіксованою грошовою вартістю.
3.
Приводить до того, що усе більшому числу іноземних покупців стає
невигідним купувати товари на вітчизняному внутрішньому ринку тому, що
настає момент, коли внутрішні ціни стають вище закордонних.
В робот [9] визначено, що динаміка валютних курсів й показники
внутрішнього валового продукту також самі по собі здійснюють вплив на
обсяг сукупного попиту.
З викладеного встановлено, що коливання валютних курсів, ВВП, вартість
проїзду та особливості маршруту впливають на попит, який є основним
критерієм при виборі марки транспортного засобу, розкладу руху та схеми
маршрутів. Тому вплив зазначених факторів на розвиток транспортної системи
підлягає детальнішому дослідженню.
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