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ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄКТІВ 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНІВ

У роботі досліджено сучасні проблеми використання земель об’єктів природно-заповідного фонду 
регіонів України. Актуальність даного дослідження полягає в необхідності визначення стратегічних 
перспектив розвитку природно-заповідницького фонду в Україні, особливо в умовах зміни нормативно-
правової бази, пов’язаної із управлінням земельними ресурсами. Особливої уваги потребують питання 
формування напрямів використання земель на регіональному рівні, їх вплив на життєдіяльність насе-
лення, що залежить від створення та застосування об’єктів природно-заповідного фонду, враховуючи 
екологічні чинники. На сучасному етапі не вирішені задачі розвитку земель об’єктів природно-запо-
відного фонду регіонів, не побудована система інформаційно-аналітичного та просторового забез-
печення їх визначення, що знижує рівень ефективності їх використання.

Запропонована у статті схема реалізації геоінформаційного аналізу рівня використання земель 
об’єктів природно-заповідного фонду передбачає представлення результатів інтегрального чинника 
за регіонами, яка характеризується сукупністю взаємопов’язаних напрямів. Інтегральний чинник 
визначений на основі аналізу параметричних характеристик функціонування об’єктів земель при-
родно-заповідницького фонду. У результаті розроблена геоінформаційна карта, яка дозволяє візуалі-
зувати рівень використання земель об’єктів природно-заповідного фонду за регіонами, а також здій-
снювати моніторинг використання земель об’єктів природно-заповідного фонду окремого регіону.

За результатами геоінформаційного аналізу рівня використання земель об’єктів природно-заповід-
ного фонду встановлено, що більшість регіонів країни мають несуттєвий рівень інтегрального чинника. 
Дані результати вказують на відсутність дій щодо формування та використання земель об’єктів при-
родно-заповідного фонду за регіонами, на недосконалість системи моніторингу використання земель 
об’єктів природно-заповідного фонду, що потребує розробки науково обґрунтованих рекомендацій з роз-
робки моніторингу використання земель об’єктів природно-заповідного фонду регіонів.

Ключові слова: моніторинг, геоінформаційні системи, використання земель, об’єкти природно-
заповідного фонду, системні чинники, інтегральний чинник, геоінформаційна карта.

Постановка проблеми. Формування напрямів 
використання земель на регіональному рівні, їх 
вплив на життєдіяльність населення залежить від 
створення та застосування об’єктів природно-запо-
відного фонду, враховуючи екологічні чинники. 
На сучасному етапі не вирішені задачі розвитку 
земель об’єктів природно-заповідного фонду регіо-
нів, не побудована система інформаційно-аналітич-
ного та просторового забезпечення їх визначення, 
що знижує рівень ефективності їх використання. 
У таких умовах виникає необхідність здійснення 
моніторингу використання земель об’єктів при-
родно-заповідного фонду на основі інформаційно-
аналітичного забезпечення, застосовуючи інстру-
ментарій геоінформаційних систем.

Вирішенням питань використання земель 
займаються вчені [1–9].

Метою даної статті є дослідження сучасних 
проблем використання земель об’єктів природно-
заповідного фонду регіонів України та розробити 
пропозиції зі здійснення їх моніторингу з вико-
ристанням геоінформаційних технологій.

Для досягнення мети в статті вирішено 
наступні завдання: розробити схему реалізації 
геоінформаційного аналізу рівня використання 
земель об’єктів природно-заповідного фонду 
регіонів; розробити геоінформаційну карту, яка 
дозволяє візуалізувати рівень використання 
земель об’єктів природно-заповідного фонду 
за регіонами, а також здійснювати моніторинг  
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використання земель об’єктів природно-заповід-
ного фонду окремого регіону.

Виклад основного матеріалу. Для розробки 
системи моніторингу рівня використання земель 
об’єктів природно-заповідного фонду та пред-
ставлення даних за регіонами запропоновано 
здійснити геоінформаційний аналіз використання 
земель об’єктів природно-заповідного фонду шля-
хом побудови відповідної геоінформаційної карти 
значень показників інтегрального чинника рівня 
використання земель об’єктів природно-заповід-
ного фонду за регіонами, геоінформаційної моні-
торингової карти. Схема побудови геоінформацій-
ної карти представлена на рис. 1.

Запропонована схема реалізації геоінфор-
маційного аналізу рівня використання земель 
об’єктів природно-заповідного фонду перед-
бачає представлення результатів інтегрального 
чинника за регіонами. Для її здійснення викону-
ється завантаження вхідних даних інтегральних 
чинників рівня використання земель об’єктів 
природно-заповідного фонду в середовище 
ArcGis. Після цього виконується формування 
картографічної просторової інформації у вигляді 
shp файлу. За завершенням даних етапів вико-
нується встановлення зв’язків між базою геода-
них інтегральних чинників рівня використання 
земель об’єктів природно-заповідного фонду 
та картографічними даними регіонів України. 

За встановленими зв’язками виконується ана-
ліз інтегральних чинників рівня використання 
земель об’єктів природно-заповідного фонду за 
регіонами. Після здійснення аналізу виконується 
отримання результатів аналізу та формування 
шкали впливу чинників рівня використання 
земель об’єктів природно-заповідного фонду за 
регіонами. На завершальному етапі виконується 
формування геоінформаційної карти інтеграль-
ного чинника рівня використання земель об’єктів 
природно-заповідного фонду за регіонами.

Аналіз стану екомережі здійснюється з ураху-
ванням фіксованих значень вхідних даних. Для 
проведення моніторингу рівня використання 
земель об’єктів природно-заповідного фонду під 
час зміни фіксованих показників чинника, дані 
відображатимуться безпосередньо у відповід-
ності з регіонами.

Як показують дані геоінформаційного аналізу 
використання земель об’єктів природно-заповід-
ного фонду, за результатами оцінки інтегральних 
чинників рівня використання земель об’єктів при-
родно-заповідного фонду є можливість здійсню-
вати моніторинг та виконувати візуалізацію його 
змін. Вказані дані забезпечать створення інфор-
маційної платформи для виявлення критичних 
значень рівня використання земель об’єктів при-
родно-заповідного фонду та забезпечать його під-
вищення через здійснення відповідних заходів.

 

 

Завантаження вхідних даних 

Формування просторової інформації 

Встановлення зв’язків між базою геоданих інтегральних 
чинників та картографічними даними 

Здійснення аналізу інтегральних чинників рівня використання 
земель об’єктів ПЗФ за регіонами 

Отримання результатів аналізу та формування шкали впливу 
чинників рівня використання земель об’єктів ПЗФ за регіонами  

Формування геоінформаційної карти інтегрального чинника 
рівня використання земель об’єктів ПЗФ за регіонами  

Рис. 1. Схема побудови геоінформаційної карти інтегрального 
чинника рівня використання земель об’єктів  

природно-заповідного фонду за регіонами
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Отже, отримані значення оцінки інтегрального 
чинника рівня використання земель об’єктів при-
родно-заповідного фонду надають можливість 
здійснити геоінформаційний аналіз та розробити 
геоінформаційну карту моніторингу використання 
земель об’єктів природно-заповідного фонду, яка 
представлена на рис. 2.

У результаті розроблена геоінформаційна 
карта, яка дозволяє візуалізувати рівень вико-
ристання земель об’єктів природно-заповідного 
фонду за регіонами, а також здійснювати моні-
торинг використання земель об’єктів природно-
заповідного фонду окремого регіону.

Розроблено шкалу інтегрального чинника рівня 
використання земель об’єктів природно-заповід-
ного фонду IEL, яка деталізована в інтервалі змін 
його значень (див. рис. 2). Встановлено, що більш 
високий рівень інтегрального чинника рівня вико-
ристання земель об’єктів природно-заповідного 
фонду мають західні регіони України: Волинський 
(2,605), Рівненський (2,611), Хмельницький (2,613), 
Чернівецький (2,604), Івано-Франківський (2,607) 
та Закарпатський (2,605). При цьому, більш низькі 
значення мають Львівський (2,594) та Тернопіль-
ський (2,598), значення яких за рівнем використання 
земель об’єктів природно-заповідного фонду не сут-
тєво відрізняються від інших регіонів України.

Для розробки системи моніторингу вико-
ристання земель об’єктів природно-заповідного 
фонду на регіональному рівні побудовані геоін-
формаційні моніторингові карти зміни інтеграль-
ного чинника рівня використання земель об’єктів 
природно-заповідного фонду IEL залежно від 
зростання системного чинника розробки інфор-
маційно-аналітичного забезпечення щодо фор-
мування і реалізації моніторингу земель об’єктів 
природно-заповідного фонду регіонів (EL2) 
(рис. 3 (а, б), 4 (а, б)). Вони побудовані на основі 
результатів математичного моделювання та про-
гнозування змін інтегрального показника рівня 
використання земель об’єктів природно-заповід-
ного фонду регіонів.

У результаті дослідження визначено, що 
зростання інтегрального чинника рівня вико-
ристання земель об’єктів природно-заповідного 
фонду забезпечується при збільшенні систем-
ного чинника розробки інформаційно-аналітич-
ного забезпечення щодо формування і реалізації 
моніторингу земель об’єктів природно-заповід-
ного фонду регіонів на 10% (див. рис. 4 (б)). Слід 
зазначити, красним кольором у геоінформаційній 
моніторинговій карті відображено від’ємні зна-
чення інтегрального чинника рівня використання 
земель об’єктів природно-заповідного фонду на 

 
Рис. 2. Геоінформаційна карта інтегрального чинника рівня використання земель 

об’єктів природно-заповідного фонду за регіонами, відн. од.
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регіональному рівні (див. рис. 4 (а)). Це підтвер-
джує висновок про те, що забезпечення зростання 
системного чинника розробки.

Встановлено, що зростання інтегрального 
чинника рівня використання земель об’єктів 
природно-заповідного фонду залежно від збіль-
шення системного чинника рівня раціонального 
використання та охорони природних ресурсів 
забезпечено у всіх регіонах при рівні зростання 
на 10%.

Висновки. Таким чином, проаналізовано 
сучасні проблем використання земель об’єктів 
природно-заповідного фонду регіонів України 
та розроблено пропозиції зі здійснення їх моні-
торингу з використанням геоінформаційних тех-
нологій.

За результатами геоінформаційного аналізу 
рівня використання земель об’єктів природно-
заповідного фонду зроблено висновок про те, 
що більшість регіонів країни мають несуттєвий 
рівень інтегрального чинника. При цьому інші 
регіони мають помірно несуттєвий рівень інте-
грального чинника. Дані результати вказують 
на відсутність дій щодо формування та вико-
ристання земель об’єктів природно-заповідного 
фонду за регіонами, на недосконалість системи 
моніторингу використання земель об’єктів 
природно-заповідного фонду, що потребує 
розробки науково обґрунтованих рекомен-
дацій з розробки моніторингу використання  
земель об’єктів природно-заповідного фонду 
регіонів.

Рис. 3. Зміни інтегрального чинника IEL залежно від зростання 
системного чинника (EL2): а) на 1%, б) на 10%, відн. од.

а)

б)
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Рис. 4. Геоінформаційні моніторингові карти зміни інтегрального 
чинника IEL залежно від зростання системного чинника (EL2):  

а) на 1%, б) на 10%, відн. од.

а)

б)
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Viatkin R.S. GEOINFORMATION SUPPORT OF MONITORING OF LAND USE 
OF OBJECTS OF NATURE RESERVE FUND OF REGIONS

The paper examines the current problems of land use of nature reserves of the regions of Ukraine. The 
relevance of this study lies in the need to determine the strategic prospects for the development of nature reserves 
in Ukraine, especially in the context of changes in the regulatory framework related to land management. 
Particular attention needs to be paid to the formation of land use at the regional level, their impact on the lives 
of the population, which depends on the creation and use of nature reserves, taking into account environmental 
factors. At the present stage, the tasks of land development of the objects of the nature reserve fund of the 
regions have not been solved, the system of information-analytical and spatial support of their definition has 
not been built, which reduces the level of efficiency of their use.

The scheme of realization of the geoinformation analysis of level of use of lands of objects of nature 
reserve fund offered in article assumes representation of results of the integrated factor on regions which is 
characterized by set of interconnected directions. The integral factor is determined on the basis of the analysis 
of parametric characteristics of functioning of objects of lands of nature reserve fund. As a result, a geo-
information map has been developed, which allows to visualize the level of land use of nature reserve facilities 
by region, as well as to monitor the land use of nature reserve facilities in a particular region.

According to the results of the geoinformation analysis of the level of land use of the objects of the nature 
reserve fund, it has been established that most regions of the country have an insignificant level of the integrated 
factor. These results indicate the lack of action on the formation and use of land of nature reserves by region, 
the imperfection of the monitoring system of land use of nature reserves, which requires the development 
of scientifically sound recommendations for the development of monitoring of land use of natural resources 
-reserved fund of regions.

Key words: monitoring, geoinformation systems, land use, objects of nature reserve fund, system factors, 
integral factor, geoinformation map.


