
 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

 

ЗАРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

 

УДК 004.62:004.02:004.272.26]:332-047.36(043.5) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ МОНІТОРИНГУ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

НА ОСНОВІ РАНЖУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ТЕРИТОРІЯМИ 

 

05.13.06 «Інформаційні технології» 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і 

текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

____________________ О. В. Зарицький 

 

Науковий керівник   Костенко Олександр Борисович 

      кандидат фізико-математичних наук, доцент 

 

Харків – 2021 



2 

АНОТАЦІЯ 

 

Зарицький О. В. Технологія побудови моніторингу регіональних ресурсів на 

основі ранжування інформаційних систем управління територіями. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Харків, Харківський 

національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2021. 

Сталий розвиток сучасного суспільства у будь-якій галузі господарської 

діяльності є неможливим без використання інформаційних технологій (ІТ). 

В інформаційну епоху гостро постали питання моніторингу та адміністрування 

регіональних ресурсів. Просторово-розподілена зорієнтованість більшості галузей 

людської діяльності значно додає ефективності в управлінні регіональними 

ресурсами. Саме тому набули широкого застосування системи обробки просторово-

розподіленої інформації, які зазвичай називають просторово-розподілені системи 

(ПРС). Одержання та обробка даних для ПРС є найбільш трудомістким етапом у 

процесі їхнього створення. Опрацювання великих обсягів інформації, зміни у 

нормативному полі, оперативне вирішення поточних завдань потребують швидкого 

прийняття рішень, узгодження в динаміці. Це у свою чергу визначає актуальність 

використання відповідної інфраструктури даних, збільшує потребу в розгортанні 

динамічних ПРС (ДПРС) – інтегрованих систем просторово-розподіленої інформації 

(ПРІ), які здатні транслювати зміни ознак і характеристик даних у корисну 

інформацію. 

Одним із способів впорядкування об’єктів інфраструктури ПРІ є зонування – 

встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням видів 

використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного 

регламенту. Згідно світової практики, інформаційна система Зонінг відображає 

регламентований рух розвитку адміністративно-територіальної одиниці. Тому Зонінг 

сьогодні – це ДПРС з комплексом геометрично-правових правил, що охоплює 

землекористування, планування та зонування. 



3 

Разом з тим результати роботи вже розгорнутих інформаційних систем (ІС) 

підпадають під вплив окремих негативних факторів, а саме: міжвідомча 

неоднорідність даних, дублювання, конфліктність інформації в реєстрах та системах, 

диференціація архівної ПРІ. 

Є відомі моделі та методи прийняття рішень за умов невизначеності при 

створенні автоматизованих систем, також є дослідження закономірностей побудови 

та впровадження інформаційних технологій для створення систем накопичування, 

переробки, збереження інформації. Але за умови інформаційної взаємодії та 

багатоструктурності складових динамічних ІС ці підходи збільшують 

недетермінованість при опрацюванні великих масивів даних і вирішенні комплексних 

завдань галузі господарської діяльності. 

Виникає необхідність у розробці нових підходів побудови ПРС регіональних 

ресурсів. Розробка нової технології має врахувати ті ризики, що існують при 

інформаційній взаємодії, та сформувати запобіжники в місцях їх прояву. 

У дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення актуального науково-

прикладного завдання створення та застосування інфологічного, об'єктно-

орієнтованого та імітаційного моделювання інформаційної взаємодії в предметній 

галузі для здійснення моніторингу регіональних ресурсів. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі прикладної математики і 

інформаційних технологій Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова в рамках науково-дослідної роботи 

ДР № 0116U005356 «Інформаційні системи і технології в міському просторі». У 

зазначеній роботі здобувач був виконавцем окремих підрозділів: 

− 2017 рік. Етап 2. Підрозділ 1.2 – ІКТ передумови для успішності 

впровадження і розвитку систем «Open Government»; 

− 2018 рік. Етап 3. Підрозділ 1.3 – Невизначеність геопросторових даних в 

динамічній геоінформаційній системі; 

− 2019 рік. Етап 4. Підрозділ 4.3 – Аналіз методів паралельного обчислення. 

Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності взаємодії просторово-

розподіленої інформації в системах управління територіями. 
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Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

− проаналізувати існуючі моделі, методи та технології обробки просторово-

розподіленої інформації; 

− розробити модель конвертування архівної просторово-розподіленої 

інформації до оновлених стандартів; 

− розробити модель класифікації та кодування шляхом уніфікації з 

ранжуванням складових інформаційної взаємодії; 

− забезпечити відтворення пропущеної просторово-розподіленої інформації у 

предметному середовищі шляхом застосування продукційних правил (у тому числі із 

залученням технології паралельних обчислень); 

− розробити інформаційну технологію, що уможливлює (спрощує) 

автоматизацію та візуалізацію документообігу стосовно множин просторово-

розподіленої інформації; 

− провести апробацію розробленої інформаційної технології на прикладі 

окремих частин територій міста Харкова та приміського населеного пункту – села 

Котляри Харківського району Харківської області. 

Об’єктом дослідження є середовище просторово-розподіленої інформації, 

процеси обробки регіональних ресурсів. 

Предметом дослідження є моделі, методи та інформаційні технологія побудови 

динамічної просторово-розподіленої системи на основі ранжування, валідації і 

відтворення даних. 

Методи дослідження. У роботі використано наступні методи дослідження: 

формалізація на основі теоретико-множинного підходу – для представлення моделі 

інформаційної взаємодії в просторово-розподіленому середовищі; системний аналіз 

та декомпозиція – для встановлення структурних зв'язків між складовими ДПРС, 

дослідження процесів моніторингу регіональних ресурсів, розгляду взаємопов'язаних 

підсистем як частин середовища ПРІ; організація та проведення експертиз на основі 

парних порівнянь – для знаходження (чи розкриття) домінант і дублів серед 

складових ДПРС; науково-пізнавальний метод в частині синтезу та уніфікації – для 

поєднання, скорочення та приведення до одноманітності всіх екземплярів підмножин 
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ПРС; ранжування – для розміщення визначених підсистем в порядку ймовірного 

зниження їх значущості, врегульованого з множиною регламентованих правил (МРП) 

способу розгортання складно-структурованих баз даних; математичне моделювання 

– для вивчення середовища ПРІ, представлення перспективних планів розвитку або 

проектних рішень досліджуваної території; евристичний метод представлення знань 

на основі продукцій – для коригування пропущених даних в ДПРС. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Уперше одержано технологію формування системи інформаційної взаємодії, 

засновану на уніфікації з ранжуванням, яка на відміну від існуючих моделей 

обробки просторово-розподіленої інформації використовує узгоджені множинні 

складові, що дозволяє підвищити ефективність інформаційних систем управління 

територіями. 

Удосконалено: 

− продукційну модель для відтворення пропущеної просторово-розподіленої 

інформації, засновану на уніфікації з ранжуванням, яка, на відміну від існуючих, 

забезпечує бажаний рівень детермінованості продукційних правил, що дозволяє 

обирати однозначні та послідовні сценарії відтворення даних; 

− процедуру автоматизації та візуалізації для створення документації, 

засновану на використанні XML-файлів, яка, на відміну від існуючих, спрощує обмін 

та представлення даних, що дозволяє автоматизувати документообіг при збереженні 

точного опису даних. 

Дістали подальшого розвитку: 

− метод побудови моніторингу регіональних ресурсів, заснований на 

конвертуванні до оновлених стандартів, верифікації і валідації просторово-

розподіленої інформації та відтворенні даних, який, на відміну від існуючих, 

комплексно вирішує питання інформаційної взаємодії в моделях обробки просторово-

розподіленої інформації, що дозволяє забезпечити маркування пропущеної 

інформації та скоротити час опрацювання архівних даних; 

− метод моніторингу регіональних ресурсів, заснований на методології 

паралельних обчислень, який, на відміну від існуючих, може бути застосовано для 
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опрацювання значних обсягів просторово-розподіленої інформації, що дозволяє 

вдосконалити систему моніторингу регіональних ресурсів при обробці складно-

структурованих запитів та надвеликої кількості просторових об’єктів. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

впроваджено в навчальний процес підготовки бакалаврів та магістрів спеціальностей 

122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології» на кафедрі 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова (акт впровадження від 

14.05.2020). Зазначені результати знайшли застосування при викладанні курсів 

«Технології розподілених систем та паралельних обчислень» 

(https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2282), «Технології проектування 

розподілених баз даних» (https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2551), 

«Інфраструктури просторових даних» (https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1961) 

(див. Додаток В). 

Окремі теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи впроваджено 

на підприємстві товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК-ПРОЕКТ» (акт 

впровадження №15 від 21.05.2020) (див. Додаток В). 

Результати дисертаційної роботи відкривають можливість для впровадження 

динамічної геоінформаційної системи Зонінг для моніторингу регіональних ресурсів 

на всіх адміністративно-територіальних рівнях включно з об’єднаними 

територіальними громадами. 

Треба зазначити, що результати роботи вже розгорнутих інформаційних систем 

(ІС) підпадають під вплив окремих негативних факторів, а саме: міжвідомча 

неоднорідність даних, дублювання, конфліктність інформації в реєстрах та системах, 

диференціація архівної ПРІ. Звідси виникає необхідність у розробці нових підходів 

побудови ПРС регіональних ресурсів. 

У першому розділі дисертаційної роботи виконано аналітичний огляд 

інструментальних засобів обробки просторово-розподіленої інформації. Визначені 

головні задачі, особливості та поняття моніторингу регіональних ресурсів і ДПРС. 

Показано, що за окремими видами регіональних ресурсів ведуться відповідні 
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тематичні просторово-розподілені інформаційні системи (ПРС). Визначено 

необхідність створення інтерактивної ДПРС, яка відображатиме стан розвитку 

регіонів країни та забезпечуватиме прозорість представлених даних. Доведено 

перспективність способів впорядкування об’єктів інфраструктури ПРІ шляхом 

зонування територій. Проведено аналіз існуючих моделей, методів та концепцій, які 

направлені на вирішення питання належного використання та планування територій. 

Базуючись на проведеному аналізі, виявлена необхідність в вирішені 

актуального науково-практичного завдання щодо побудови моніторингу 

регіональних ресурсів, яке потребує розробки нових математичних моделей, методів 

та ІТ для здійснення належного використання та планування територій. 

У другому розділі дисертаційної роботи представлено інформаційну 

технологію моніторингу просторово-розподіленої інформації на основі концепції 

узгодженої інформаційної взаємодії. 

Визначено головні процеси формування ПРІ на основі вимог МРП. 

Передбачено трансформування розрізненої ПРІ до єдиного координатного простору, 

конвертування існуючих масивів даних зі старого класифікатора ПРІ до нового та 

перевірку на адекватність результатів перетворення розрізнених ПРІ при створенні 

нової структури ДПРС. Запропоновано механізм уніфікації множин виявлених 

складових в ДПРС. Обґрунтовано базис МРП в процесі формування ПРІ та ПРС. 

Запропоновано метод уніфікації з ранжуванням для визначення підпорядкованості 

ПРС та однозначності інформаційної взаємодії в концепції ДПРС. Запропоновано 

відтворювати масиви пропущених даних в ПРС за допомогою продукційної моделі із 

застосуванням паралельних обчислень під час обробки великих масивів даних. 

Визначено спосіб передачі, візуалізації та зберігання впорядкованих ПРІ в ДПРС за 

допомогою XML-структур. Визначено необхідність автоматизації документообігу 

результатів проектування при опрацюванні ПРІ. 

У третьому розділі дисертаційної роботи розроблено математичне забезпечення 

інформаційної технології моніторингу просторово-розподіленої інформації. 

Вирішено завдання щодо створення ДПРС за новою структурою інформаційної 

взаємодії завдяки моделям трансформування розрізненої ПРІ між системами 



8 

координат та конвертування існуючих масивів даних відносно старих і нових 

класифікаторів. На основі теоретико-множинного підходу формалізовано ядро 

методу уніфікації з ранжуванням для цілей визначення підпорядкованості і домінант 

в множинах ПРС та ПРІ. Передбачено відтворення пропущених даних шляхом 

розроблення продукційних правил з урахуванням результатів методу уніфікації з 

ранжуванням ПРС. Розглянуто особливості застосування паралельних обчислень під 

час обробки великих масивів даних ПРС. Забезпечено передачу, представлення та 

зберігання валідної ПРІ через XML-структури. Запропоновано підхід щодо 

автоматизації документообігу результатів проектування при опрацюванні ПРІ. 

У четвертому розділі дисертаційної роботи були розроблені складові моделі 

інформаційної технології моніторингу в системах управління територіями. 

Виконано трансформування та конвертування архівних наборів просторово-

розподіленої інформації з метою забезпечення однорідності та однозначності ПРІ в 

інформаційній взаємодії. Забезпечено перевірку на адекватність результатів 

перетворення розрізнених геопросторових даних. Реалізовано метод ранжування 

складових ДПРС. Уніфіковано склад відомостей та класифікаторів у підмножині ПРІ 

в ПРС. Запропонований метод уніфікації з ранжуванням подано як стрижень 

інформаційної технології. Реалізовано ряд продукційних правил із застосуванням 

паралельних обчислень під час обробки великих масивів даних. Забезпечено 

передачу, зберігання та візуалізацію впорядкованих відомостей концепції Зонінг 

через XML-структури. Реалізовано автоматизацію документообігу результатів 

проектування при опрацюванні геометричних і атрибутивних даних. 

Ключові слова: моніторинг, регіональні ресурси, просторово-розподілені 

інформаційні системи, декомпозиція, уніфікація з ранжуванням, продукційні моделі, 

відтворення даних, Зонінг. 

 

ABSTRACT 

 

Zarytskyi O. V. Technology of construction of regional resources monitoring on the 

basis of ranking of information systems in territories management. – The scientific work on 

the rights of the manuscript. 
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The thesis for the degree of candidate of engineering science (Doctor of Philosophy), 

specialty 05.13.06 – Information Technologies. – O. M. Beketov National University of 

Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, 2021. 

Sustainable development of modern society in any field of economic activity is 

impossible without the use of information technology (IT). 

In the information age the issues of monitoring and administration of regional 

resources became acute. The spatially distributed orientation of most areas of human activity 

significantly adds efficiency in the management of regional resources. That is why spatially 

distributed information systems have become widely used, commonly referred to as 

spatially distributed systems (SDS). Obtaining and processing data for SDS is the most time-

consuming stage in the process of their creation. Processing of large amounts of information, 

changes in the regulatory field, the prompt solution of current problems require rapid 

decision-making, coordination in dynamics. This in turn determines the relevance of the use 

of an appropriate data infrastructure, increases the need for deployment of dynamic SDS 

(DSDS) – integrated systems of spatially distributed information (SDI) that are able to 

translate changes in the characteristics and characteristics of data into useful information. 

One of the ways to organize the objects of SDI infrastructure is zoning. Zoning is the 

establishment of territorial zones within the settlement with the definition of land use, real 

estate and the establishment of urban planning regulations. According to world practice, the 

information system Zoning reflects the regulated movement of development of the 

administrative-territorial unit. Therefore, Zoning today is a DSDS with a set of geometric 

and legal rules, covering land use, planning and zoning. 

At the same time, the results of the work of already deployed information systems 

(IS) are influenced by certain negative factors that are named interdepartmental 

heterogeneity of data, duplication, conflict of information in registers and systems, 

differentiation of geospatial characteristics of archival SDI. 

There are the models and methods of decision-making under conditions of uncertainty 

in the creation of automated systems, there is also a study of patterns of construction and 

implementation of information technology to create systems for accumulation, processing, 

storage of information. But under the condition of information interaction and 
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multistructured components of dynamic IS, these approaches increase the indeterminacy in 

the processing of big data arrays and solving complex problems of economic activity. 

In the thesis the new decision of an actual scientific and applied task of infologic 

creation and application, object-oriented and imitation modeling of information interaction 

of a subject branch for monitoring of regional resources is offered. 

The thesis was performed at the Department of Applied Mathematics and Information 

Technologies of O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv within 

the framework of a research work with state registration number 0116U005356 

"Information systems and technologies in urban space". In this work, the applicant was the 

executor of 3 subsections. 

The purpose of the dissertation is to increase the effectiveness of interaction of 

spatially distributed information in territory management systems. 

To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: 

− to analyze existing models, methods and technologies of regional resources 

management, identify ways to improve management efficiency; 

− to develop a model for converting archival spatially distributed information to 

updated standards; 

− to develop a model of classification and coding by unification with ranking of the 

information interaction components; 

− to provide the reproduction of the missed spatially distributed information in the 

subject environment by applying the production rules (including the use of parallel 

computing technology); 

− to develop the information technology that allows (simplifies) the automation and 

visualization of document circulation in relation to sets of spatially distributed information; 

− to test the developed information technology on the example of separate parts of 

the territories in Kharkiv and the suburban settlement – the village of Kotlyary of the 

Kharkiv district in the Kharkiv region. 

The object of research is the environment of spatially distributed information, the 

processes of processing regional resources. 
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The subject of research is methods, models and information technologies to build 

dynamic spatially distributed system based on ranking, validation and reproduction of data. 

Research methods. The following research methods are used in the work: 

formalization on the basis of set-theoretical approach – to formalize the model of 

information interaction in a spatially distributed environment; system analysis and 

decomposition – to establish structural links between the components of the DSDS, study 

the processes of monitoring regional resources, consideration of interconnected subsystems 

as parts of SDI environment; organization and conduct of expertises on the basis of paired 

comparisons – to find (or reveal) dominants and duplicates among the components of DSDS; 

scientific and cognitive method in terms of synthesis and unification – to combine, reduce 

and bring to uniformity all instances of subsets of SDS; ranking – to place certain 

subsystems in the order of probable reduction of their significance, regulated from the 

regulated set of rules (RSR) of the method of deployment of complex-structured databases; 

mathematical modeling – to study SDI environment, presentation of long-term development 

plans or design solutions of the study area; heuristic method of presenting knowledge based 

on products – to correct missed data in DSDS. 

Scientific novelty of the obtained results. 

For the first time the technology of formation of the information interaction system 

based on unification with ranking has been obtained, which in contrast to existing the 

processing models of spatially distributed information uses of agreed multiple components, 

that allows increasing the efficiency of information systems in territories management. 

It has been improved: the production model for reproducing the missed spatially 

distributed information based on unification with ranking, which in contrast to existing ones 

provides the desired level of determination of production rules, that allows choosing 

unambiguous and consistent data reproduction scenarios; the automation and visualization 

procedure to create documentation based on the use of XML files, which in contrast to 

existing ones simplifies the exchange and presentation of data, that allows automating 

document flow while maintaining an accurate description of the data. 

It has been conducted the further development: of the method of monitoring regional 

resources based on converting to updated standards, verification and validation of spatially 
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distributed information and data reproduction, which in contrast to existing ones 

comprehensively solve the issues of information interaction in the processing models of 

spatially distributed information, that allows to ensure the labeling of missed information 

and reduce the processing time of archival data; of the method of monitoring regional 

resources, based on the methodology of parallel computing, which in contrast to existing 

ones can be used to process significant amounts of spatially distributed information, that 

allows to improve the system of monitoring regional resources in the processing of complex-

structured requests and a large number of spatial objects. 

The results of researches have been introduced into the educational process at the 

bachelors and masters preparation of specialty 122 "Computer Science" and 126 

"Information Systems and Technologies" at the Department of Computer Science and 

Information Technology of the O. M. Beketov National University of Municipal Economy 

in Kharkiv (the act of implementation dated 14.05.2020). These results were used in 

teaching courses "Technologies of distributed systems and parallel calculations" 

(https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2282), "Technologies of design of 

distributed databases" (https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2551), "Spatial Data 

Infrastructure" (https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1961). 

Some definite research and development results have been implemented at the 

enterprise the limited liability company "LIK-PROJECT" (the act of implementation №15 

dated 21.05. 2020). 

The results of thesis discover the possibility to apply the dynamic geographic 

information system Zoning for monitoring regional resources at all administrative-territorial 

levels including amalgamated territorial communities. 

In the first chapter of the thesis it is provided the analytical review of existing 

approaches and methods for monitoring regional resources. The main tasks, features and 

concepts of monitoring of regional resources and DSDS it has been defined. It is shown that 

the corresponding thematic SDSs are conducted for certain types of regional resources. The 

need to create an interactive DSDS, which will reflect the state of development of the 

country's regions and ensure the transparency of the data presented, has been identified. The 

prospects of ways of organizing SDI infrastructure objects by zoning has been proved. An 
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analysis of the existing models, methods and concepts aimed at addressing the issue of 

proper use and planning of territories. 

Basing on the analysis it has been defined the necessity to address the current 

scientific and practical problem of building monitoring of regional resources which requires 

the development of new mathematical models, methods and IT for the proper use and 

planning of areas. 

The second chapter of the dissertation presents the information technology of forming 

a system of agreed information interaction for the effective development of a spatially 

distributed system for monitoring regional resources. 

The main processes of SDI formation based on RSR requirements have been 

identified. It provides for the transformation of disparate SDI to a single coordinate space, 

converting existing data sets from the old SDI classifier to the new and checking the 

adequacy of the results of the transformation of disparate SDI when creating a new DSDS 

structure. The mechanism of unification of sets of the revealed components in DSDS has 

been offered. The basis of RSR in the process of SDI and SDS formation has been 

substantiated. The method of unification with ranking for determination of SDS 

subordination and unambiguity of information interaction in the DSDS concept has been 

offered. It has been proposed to reproduce arrays of missed data in the SDS using a 

production model using parallel calculations during the processing of large data arrays. It 

has been defined the method for transmitting, visualizing and storing ordered SDI in DSDS 

using XML structures is proposed. It has been defined the necessity of automation of 

document flow of the designing results at SDI processing. 

In the third chapter of the thesis the mathematical support of information technology 

for monitoring of spatially distributed information have been developed. 

The problem of creating DSDS according to a new structure of information interaction 

thanks to the models of transforming disparate SDI between coordinate systems and 

converting existing data sets relative to old and new classifiers has been solved. Based on 

the set-theoretical approach, the core of the unification with ranking method has been 

formalized for the purposes of determining subordination and dominance in SDS and SDI 

sets. It has been provided the reproduce the missed data by developing production rules 
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taking into account the results of the unification method with ranking of SDS. Application 

features of parallel calculations during processing of large arrays of SDS data have been 

considered. The transmission, presentation and storage of valid SDI through XML structures 

have been provided. An approach to the automation of document flow of the design results 

at SDI processing has been proposed. 

In the fourth chapter of the thesis the models as components of an information 

technology of monitoring in systems of territories management were developed. 

Transformation and converting the sets of archival spatially distributed information 

in order to ensure uniformity and uniqueness of the SDI in information interaction has been 

carried out. Validation of the results of the transformation of disparate geospatial data has 

been provided. The method of ranking the components of the DSDS has been realized. It 

has been unified the composition of information and classifiers in the SDI subset in the SDS. 

The proposed method of unification with ranking has been presented as the core of 

information technology. A number of production rules using parallel calculations when 

processing large data sets has been realized. It has been provided the transmission, storage 

and visualization of ordered information of the Zoning concept through XML-structures. 

The automation of document flow of design results in the processing of geometric and 

attributive data has been realized. 

Key words: monitoring, regional resources, spatially distributed systems, 

decomposition, unification with ranking, production models, data reproduction, Zoning. 
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ВСТУП 

 

В інформаційну епоху гостро постали питання моніторингу та адміністрування 

регіональних ресурсів. Просторово-розподілена зорієнтованість більшості галузей 

людської діяльності значно додає ефективності в управлінні регіональними 

ресурсами. Саме тому набули широкого застосування системи обробки просторово-

розподіленої інформації, які зазвичай називають просторово-розподілені системи 

(ПРС). Одержання та обробка даних для ПРС є найбільш трудомістким етапом у 

процесі їхнього створення. Опрацювання великих обсягів інформації, зміни у 

нормативному полі, оперативне вирішення поточних завдань потребують швидкого 

прийняття рішень, узгодження в динаміці. Це у свою чергу визначає актуальність 

використання відповідної інфраструктури даних, збільшує потребу в розгортанні 

динамічних ПРС (ДПРС) – інтегрованих систем просторово-розподіленої інформації 

(ПРІ), які здатні транслювати зміни ознак і характеристик даних у корисну 

інформацію. 

Одним із способів впорядкування об’єктів інфраструктури ПРІ є зонування – 

встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням видів 

використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного 

регламенту. Згідно світової практики, інформаційна система Зонінг відображає 

регламентований рух розвитку адміністративно-територіальної одиниці. Тому Зонінг 

сьогодні – це ДПРС з комплексом геометрично-правових правил, що охоплює 

землекористування, планування та зонування. 

Разом з тим результати роботи вже розгорнутих інформаційних систем (ІС) 

підпадають під вплив окремих негативних факторів, а саме: міжвідомча 

неоднорідність даних, дублювання, конфліктність інформації в реєстрах та системах, 

диференціація архівної ПРІ. 

Є відомі моделі та методи прийняття рішень за умов невизначеності при 

створенні автоматизованих систем, також є дослідження закономірностей побудови 

та впровадження інформаційних технологій для створення систем накопичування, 

переробки, збереження інформації. Але за умови інформаційної взаємодії та 
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багатоструктурності складових динамічних ІС ці підходи збільшують 

недетермінованість при опрацюванні великих масивів даних і вирішенні комплексних 

завдань галузі господарської діяльності. 

Задачі розгортання інформаційних систем з метою комплексного вирішення 

питань невизначеності просторово-розподіленої інформації розглянуті багатьма 

відомими українськими та закордонними вченими, такими як Ахромкін Є. М., 

Боровий В. О., Вадімов В. М., Дишлик О. П., Зацерковний В. І., Карпінський Ю. О., 

Катренко А. В., Костенко О. Б., Лященко А. А., Мартин А. Г., Метешкін К. О., 

Міхайленко В. М., Новаковська І. О., Снитюк В. Є. (Україна), Джабраилова З. Г. 

(Азербайджан), Креглія Макс (Бельгія), Кодд Е. Ф., Кропф Карл (Велика Британія), 

Єг Ентоні Гар Он (Гонконг), Альбрехт Йохен, Кемп Карен, Мітасова Гелена, Соня 

Хірт, Франке Річард (США) та іншими. 

Виникає необхідність у розробці нових підходів побудови ПРС регіональних 

ресурсів. Розробка нової технології має врахувати ті ризики, що існують при 

інформаційній взаємодії, та сформувати запобіжники в місцях їх прояву. 

Таким чином, задача формування концепції інформаційної взаємодії для систем 

обробки просторово-розподілених даних є актуальним науково-прикладним 

завданням, що і складає зміст даної дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі прикладної математики і 

інформаційних технологій Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова в рамках науково-дослідної роботи 

ДР № 0116U005356 «Інформаційні системи і технології в міському просторі». У 

зазначеній роботі здобувач був виконавцем окремих підрозділів: 

− 2017 рік. Етап 2. Підрозділ 1.2 – ІКТ передумови для успішності 

впровадження і розвитку систем «Open Government»; 

− 2018 рік. Етап 3. Підрозділ 1.3 – Невизначеність геопросторових даних в 

динамічній геоінформаційній системі; 

− 2019 рік. Етап 4. Підрозділ 4.3 – Аналіз методів паралельного обчислення. 
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Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

ефективності взаємодії просторово-розподіленої інформації в системах управління 

територіями. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

− проаналізувати існуючі моделі, методи та технології обробки просторово-

розподіленої інформації; 

− розробити модель конвертування архівної просторово-розподіленої 

інформації до оновлених стандартів; 

− розробити модель класифікації та кодування шляхом уніфікації з 

ранжуванням складових інформаційної взаємодії; 

− забезпечити відтворення пропущеної просторово-розподіленої інформації у 

предметному середовищі шляхом застосування продукційних правил (у тому числі із 

залученням технології паралельних обчислень); 

− розробити інформаційну технологію, що уможливлює (спрощує) 

автоматизацію та візуалізацію документообігу стосовно множин просторово-

розподіленої інформації; 

− провести апробацію розробленої інформаційної технології на прикладі 

окремих частин територій міста Харкова та приміського населеного пункту – села 

Котляри Харківського району Харківської області. 

Об’єкт дослідження: середовище просторово-розподіленої інформації, 

процеси обробки регіональних ресурсів. 

Предмет дослідження: моделі, методи та інформаційні технології побудови 

динамічної просторово-розподіленої системи на основі ранжування, валідації і 

відтворення даних. 

Методи дослідження: формалізації на основі теоретико-множинного підходу – 

для представлення моделі інформаційної взаємодії в просторово-розподіленому 

середовищі; загально-наукового пізнання – системний аналіз та декомпозиція – для 

встановлення структурних зв'язків між складовими ДПРС, дослідження процесів 

моніторингу регіональних ресурсів, розгляду взаємопов'язаних підсистем як частин 

середовища ПРІ; організації та проведення експертиз на основі парних порівнянь – 
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для знаходження (чи розкриття) домінант і дублів серед складових ДПРС; науково-

пізнавальний метод в частині синтезу та уніфікації – для поєднання, скорочення та 

приведення до одноманітності всіх екземплярів підмножин ПРС; ранжування – для 

розміщення визначених підсистем в порядку ймовірного зниження їх значущості, 

врегульованого з множиною регламентованих правил (МРП) способу розгортання 

складно-структурованих баз даних; математичного моделювання – для вивчення 

середовища ПРІ, представлення перспективних планів розвитку або проектних 

рішень досліджуваної території; евристичний метод представлення знань на основі 

продукцій – для коригування пропущених даних в ДПРС. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

Уперше одержано технологію формування системи інформаційної взаємодії, 

засновану на уніфікації з ранжуванням, яка на відміну від існуючих моделей 

обробки просторово-розподіленої інформації використовує узгоджені множинні 

складові, що дозволяє підвищити ефективність інформаційних систем управління 

територіями. 

Удосконалено: 

− продукційну модель для відтворення пропущеної просторово-розподіленої 

інформації, засновану на уніфікації з ранжуванням, яка, на відміну від існуючих, 

забезпечує бажаний рівень детермінованості продукційних правил, що дозволяє 

обирати однозначні та послідовні сценарії відтворення даних; 

− процедуру автоматизації та візуалізації для створення документації, 

засновану на використанні XML-файлів, яка, на відміну від існуючих, спрощує обмін 

та представлення даних, що дозволяє автоматизувати документообіг при збереженні 

точного опису даних. 

Дістали подальшого розвитку: 

− метод побудови моніторингу регіональних ресурсів, заснований на 

конвертуванні до оновлених стандартів, верифікації і валідації просторово-

розподіленої інформації та відтворенні даних, який, на відміну від існуючих, 

комплексно вирішує питання інформаційної взаємодії в моделях обробки просторово-
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розподіленої інформації, що дозволяє забезпечити маркування пропущеної 

інформації та скоротити час опрацювання архівних даних; 

− метод моніторингу регіональних ресурсів, заснований на методології 

паралельних обчислень, який, на відміну від існуючих, може бути застосовано для 

опрацювання значних обсягів просторово-розподіленої інформації, що дозволяє 

вдосконалити систему моніторингу регіональних ресурсів при обробці складно-

структурованих запитів та надвеликої кількості просторових об’єктів. 

Практичне значення отриманих результатів. Усі розроблені моделі, методи 

та програмно-технічні засоби побудови моніторингу регіональних ресурсів на основі 

ранжування інформаційних систем управління територіями доведено до рівня 

інженерних методик, алгоритмів та програмних засобів комп’ютерної реалізації. 

Запропоновано нову методологію побудови ДПРС для моніторингу 

регіональних ресурсів, в основу якої покладено розроблену технологію, яка дозволяє 

ранжувати та уніфіковувати складові баз і сховищ даних взаємодіючих 

інформаційних підсистем на етапі інфологічного моделювання, обирати прийнятні 

продукційні праила, що сприяє відтворенню пропущеної інформації в системі. 

Забезпечено контроль, класифікацію, кодування та достовірність інформації з 

відтворенням пропущених даних шляхом верифікації, конвертування і валідації 

архівної чи нової ПРІ. 

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес підготовки 

бакалаврів та магістрів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 

«Інформаційні системи та технології» на кафедрі комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова (акт впровадження від 14.05.2020). Зазначені 

результати знайшли застосування при викладанні курсів «Технології розподілених 

систем та паралельних обчислень» (https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2282), 

«Технології проектування розподілених баз даних» 

(https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2551), «Інфраструктури просторових 

даних» (https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1961) (див. Додаток В). 

Окремі теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи впроваджено 

на підприємстві товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК-ПРОЕКТ» (акт 

впровадження №15 від 21.05.2020) (див. Додаток В). 
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Результати дисертаційної роботи відкривають можливість для впровадження 

динамічної геоінформаційної системи Зонінг для моніторингу регіональних ресурсів 

на всіх адміністративно-територіальних рівнях включно з об’єднаними 

територіальними громадами. 

Особистий внесок здобувача. Усі положення дисертаційної роботи, які 

виносяться на захист, основні результати теоретичних та експериментальних 

досліджень одержані автором самостійно. 

В роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать такі 

результати: формалізація задачі ранжування [1]; функціональна модель процесу 

відтворення пропущеної ПРІ за допомогою продукційної моделі на основі 

паралельних обчислень [2, 8]; перетворення даних зі старих класифікаторів ПРІ до 

стандартів оновлених класифікаторів [3, 10]; розроблення підходів щодо ранжування 

ПРС галузей господарської діяльності [4, 11]; аналіз математичних методів 

декомпозиції в системах відтворення втрачених даних [5]; визначення особливостей 

зонування земель населених пунктів у процесі комплексного землеустрою, 

обґрунтування концепції і підходів Зонінгу для здійснення управління територіями, 

для створення ДПРС [6, 7]; розгляд наявних аналогів процесу валідації, розробка 

концептуальної моделі процесу валідації, представлення алгоритмічних моделей 

перевірки баз даних, які дозволяють маркувати помилки в ПРІ ПРС та формувати 

звітні документи [9]; моделювання геліоенергетичного потенціалу складних 

архітектурних комплексів [12]; побудова інформаційної моделі для планування 

інженерних мереж в умовах міської забудови [13]; побудова концепції Зонінг [14, 15]; 

розроблення підходів і алгоритмів використання значних масивів архівних матеріалів 

при переході до єдиного координатного простору [16]; 3D візуалізація за допомогою 

ГІС-технологій як один з перспективних шляхів планування та експлуатації Зонінгу 

[17]; відбір та уніфікація з ранжуванням тематичних ПРС, побудова моделей 

перспективного розвитку територій [18]; обґрунтування концепції відновлення 

пропущених даних [19, 29]; формулювання актуальних задач у процесі здійснення 

моніторингу регіональних ресурсів [20]; автоматизація конвертування ПРІ [21, 22], 

алгоритми конвертації масивів даних [23, 24]; огляд методів декомпозиції в 

реляційних базах даних [25, 26]; визначення рівня деталізації при моделюванні ПРС 

[27]; автоматизація процесів виявлення пропущених даних [28]; застосування методів 

для формування [30, 33] та відновлення даних в множині ПРС [32, 32]; розроблення 

шляхів зонування території [34, 35], які базуються на фактичній ПРІ населеного 
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пункту [36]; обґрунтування доцільності використання ІТ для автоматизації 

перетворення даних з різною вагою впливу від однієї ПРС до іншої [37]. 

Апробація результатів. Основні наукові результати та положення 

дисертаційної роботи доповідалися і обговорювались на різних міжнародних та 

національних науково-технічних конференціях, форумах, зокрема, на: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними 

ресурсами» (м. Київ, 2015 р.), першій ярмарці «Географічно-інформаційна Україна» 

– GIS-Fest Ukraine 2015 (м. Переяслав-Хмельницький, 2015 р.), Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Комп'ютерні технології в міському та 

регіональному господарстві» (м. Харків, 2015 р.), VI Міжнародній науково-

теоретичній Інтернет-конференції «Місто. Культура. Цивілізація.» (м. Харків, 2016 

р.), форумі молодих дослідників «Young researchers in the global world: vistas and 

challenges» (м. Харків, 2016 р.), Международна та научна конференция «Украйна-

България-Европейский съюз: съвременно състояние и перспективи» (м. Варна, 2016 

р.), VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Архітектура та екологія» (м. 

Київ, 2016 р.), V-VI Міжнародних науково-технічних конференціях «Інформаційні 

системи і технології» (м. Харків, 2016 р., 2017 р.), III Міжнародній науково-

практичній конференції «Winter InfoCom 2016» (м. Київ, 2016 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Математичне моделювання процесів в економіці та 

управлінні проектами і програмами (ММП-2017)» (с. Коблеве, 2017 р.), 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами 

в умовах децентралізації влади» (м. Херсон, 2018 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції "Математичне моделювання процесів в економіці та 

управлінні проектами і програмами (ММП-2018)" (с. Коблеве, 2018 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «Стратегія розвитку 

міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (м. Харків, 2019 р.), засідання школи-

семінару «Сучасні інформаційні технології» (м. Харків, 2019 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить анотацію, вступ, 

чотири розділи, висновки й додатки. Загальний обсяг дисертації складає 209 сторінок, 

у тому числі 80 рисунків за текстом (з них 3 рисунки на 3 окремих сторінках), 9 

таблиць за текстом (з них 1 таблиця на 2 окремих сторінках), анотація (українською 

та англійською) на 13 сторінках, список зі 168 найменувань літературних джерел на 

19 окремих сторінках, 6 додатків на 15 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

ОБРОБКИ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Під господарською діяльністю розуміють активність суб'єктів господарювання 

у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію 

продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову 

визначеність [38]. Сучасним підґрунтям для здійснення господарської діяльності на 

професійному рівні є використання інформаційних технологій. 

Розвиток комп’ютерної техніки зумовлює покращення технології обробки 

даних, які вже використовуються, постійне залучення нових форматів даних, 

комп’ютеризацію нових галузей знань і управління в господарській діяльності, 

створення тематичних інформаційних систем та здійснення моніторингу. 

За ступенем механізації процедур перетворення інформації системи обробки 

даних діляться на ручні системи обробки, механізовані, автоматизовані та 

автоматизовані системи обробки даних. Найважливішими принципами побудови 

ефективних ІС є: 

− принцип інтеграції – оброблені дані, які введені в систему, використовуються 

в подальшому багаторазово для вирішення великої кількості завдань; 

− принцип системності – обробка даних за різними аспектами з метою 

отримання інформації, необхідної для прийняття рішень на всіх рівнях управління; 

− принцип комплексності – механізація та автоматизація процедур 

перетворення даних на всіх етапах функціонування ІС. 

Таким чином, метою розгортання будь-якої ІС є створення і супроводження 

інформаційної моделі про об’єкти та явища певної предметної області. Предметна 

область – частина реального світу, яка підлягає вивченню для організації 

дослідження, моніторингу, управління тощо. 
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1.1. Аналіз систем моніторингу та динамічні системи обробки просторово-

розподіленої інформації 

 

Моніторинг у загальному розумінні передбачає систему збирання, реєстрації, 

зберігання та аналізу ключових (явних або непрямих) ознак або параметрів певного 

об'єкту для винесення судження про його поведінку та стан в цілому. Принципового 

значення набуває вибір конкретних характеристик (параметрів), що підлягатимуть 

систематичному відстеженню [39]. 

Кожна конкретна система моніторингу може мати специфічні ознаки 

класифікації [40], наприклад: 

− інформаційний моніторинг здійснює структуризацію, нагромадження, 

поширення інформації, але не передбачає спеціально організованого обстеження на 

етапі збирання інформації; 

− управлінський моніторинг має на меті виявлення й оцінювання ефективності, 

наслідків і вторинних ефектів прийнятих рішень; 

− тотальний моніторинг здійснює постійний аналіз і діагностику явищ в цілому 

чи ситуації в масштабах визначеної за будь-якою ознакою території (регіону, зони 

тощо). 

Найчастіше моніторинг необхідний при систематичному відстеженню таких 

регіональних ресурсів, як: водні, енергетичні, інформаційні, земельні, кліматичні, 

лікувальні, мінеральні, рекреаційні, рослинні та тваринні. Регіональні ресурси, як 

інформаційний ресурс – це продукція у ІС, тобто друковані чи скановані матеріали, 

е-документи, архіви, бази даних тощо. Відстеженням цілого комплексу регіональних 

ресурсів займаються такі тематичні системи моніторингу, як: 

− містобудівний моніторинг – система спостережень, аналіз реалізації 

містобудівної документації, оцінки та прогнозу стану і змін об’єктів містобудування, 

які проводяться відповідно до вимог містобудівної документації та спрямовані на 

забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і громадських 

інтересів (Пункт 1 статті 23 [41]). 
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− моніторинг земельних відносин – система, яка відображає стан розвитку 

земельних відносин в країні та забезпечення їх прозорості і направлена на створення 

відкритої ІС [42]. 

До кожного регіонального ресурсу має відношення одна або декілька ІС. 

Оскільки більшість регіональних ресурсів є просторово-розподіленими, то відповідні 

ІС також будемо називати просторово-розподіленими інформаційними системами 

(ПРС), які їх обслуговують. Згідно діючої множини регламентуючих правил (МРП) з 

метою створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного 

розвитку країни та її регіонів може функціонувати ряд ПРС за такими регіональними 

ресурсами, як: водні – Державний водний кадастр (ІС ДВК), Державний кадастр 

водних біоресурсів (ІС ДКВБ); енергетичні – Транспорт, енергетика та зв’язок (ІС 

ТЕЗ); земельні – Земельно-кадастрова інвентаризація (ІС ЗКІ), Плани земельно-

господарського устрою території населеного пункту (ІС ПЗГУ); інформаційні 

(кадастри, реєстри, регістри) – Адміністративно-територіальний устрій України (ІС 

АТУУ), Державний реєстр нерухомих пам’яток України (ІС ДРНП), Охорона 

культурної спадщини (ІС ОКС), Нормативно-грошова оцінка (ІС НГО); кліматичні – 

Державне еколого-геологічне картування території України (ІС ДЕГКУ), 

Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (ІС 

НКАВПГ); лікувальні – Державний кадастр природних лікувальних ресурсів (ІС 

ДКПЛР); мінеральні – Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин (ІС 

ДКРКК); рекреаційні – Державний кадастр природних територій курортів (ІС 

ДКПТК); рослинні – Державний лісовий кадастр (ІС ДЛК), Державний кадастр 

рослинного світу (ІС ДКРС); тваринні – Державний кадастр тваринного світу (ІС 

ДКТС). Також функціонують інформаційні системи, які враховують декілька вище 

згаданих ресурсів, наприклад: Генеральні плани населених пунктів (ІС ГП), 

Дистанційне зондування землі та аерокосмічні дані (ІС ДЗЗ), Державний земельний 

кадастр (ІС ДЗК), Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду України (ІС ДКПЗФ), Детальні плани територій (ІС ДПТ), Містобудівний 

кадастр (ІС МК), Схеми планування територій (ІС СПТ), Топографо-геодезичні і 
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картографічні матеріали (ІС ТГКМ), Державний інформаційний геологічний фонд (ІС 

ДІГФ) і т. д. 

Моніторинг регіональних ресурсів з інформаційної точки зору є відображенням 

взаємодії відповідних ПРС. У свою чергу кожен регіональний ресурс, а разом з ним і 

ПРС характеризується своєю періодичністю зміни і оновлення (рис. 1.1). 

ПРС \ роки 1/52 1/12 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 10 20 
              

 АТУУ    ✓         

 ГП         
✓    

 ДВК ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
✓   

 ДЕГКУ            
✓ 

 ДЗЗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

 ДЗК ✓ безперервний процес 
 ДІГФ     

✓        

 ДКВБ     
✓  

✓ ✓ ✓    

 ДКПЗФ         
✓  

✓  

 ДКПЛР     
✓ ✓   

✓    

 ДКПТК     
✓        

 ДКРКК     
✓        

 ДКРС         
✓    

 ДКТС         
✓    

 ДЛК     
✓    

✓    

 ДПТ ✓ безперервний процес 
 ДРНП ✓    

✓    
✓    

 ЗКІ ✓ безперервний процес 
 МК ✓ безперервний процес 
 НГО ✓ безперервний процес 
 НКАВПГ ✓    

✓        

 ОКС     
✓    

✓    

 ПЗГУ ✓ безперервний процес 
 СПТ ✓          

✓  

 ТГКМ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

 ТЕЗ  
✓  

✓ ✓  
✓    

✓  

Рисунок 1.1 – Періодичність проведення моніторингу в інформаційних системах для 

окремих регіональних ресурсів (років) 

У наукових роботах [43, 44] авторами відзначається, що ПРС є важливим 

інструментом для побудови, валідації та експлуатації, наприклад, екологічних 

моделей. Однак існують перешкоди для здійснення належної інтеграції. ПРС 
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управляє статичними та дискретними даними, тоді як, наприклад, екологічні моделі 

стосуються динамічних та безперервних явищ. Саме врахування особливостей 

динаміки та безперервності у інформаційній взаємодії дозволяють вважати ПРС 

повністю інтегрованими (динамічними). У роботі [44] згадуються приклади 

застосування концептуальних моделей для таких динамічних ПРС, як політико-

адміністративний поділ, географія поселення, регіональна економіка. 

Опрацювання великих обсягів інформації, зміни в МРП, оперативне вирішення 

поточних завдань потребують швидкого прийняття рішень, узгодження в динаміці 

[45]. Це у свою чергу визначає актуальність належного проектування потужної 

інфраструктури даних та збільшує потребу в розгортанні динамічних ПРС (ДПРС) – 

інтегрованих систем просторово-розподіленої інформації (ПРІ), які здатні відразу 

коригувати зміни в інформаційному просторі [44, 46]. 

Для задоволення запитів служб, місцевих громад, установ та громадян будь-яка 

ПРС повинна забезпечувати безперервний обмін даними. Відстеження регіональних 

ресурсів, а разом з ним і ведення ПРС є суттєво динамічною задачею (рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Схема взаємодії підсистем у динамічній 

просторово-розподіленій системі 

Моніторинг передбачає динаміку відстеження [39, 47, 48]. З огляду на щільну 

взаємодію більшості ПРС, що відповідають конкретним регіональним ресурсам, 

пропонується узагальнююча концепція інформаційної взаємодії для комплексного 

моніторингу регіональних ресурсів. 

ДПРС

+ ПРС 1
+ ПРС 2
+ ПРС ...
+ ПРС n

ПРС n

ПРС 1 ПРС 2

ПРС ...

···

···

···

···
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Узагальнюючи наведені аргументи та твердження, зазначимо, що проведення 

моніторингу регіональних ресурсів забезпечується створенням відкритої ДПРС, яка 

відображає стан розвитку регіонів країни та забезпечує прозорість представлених 

даних. 

 

1.2. Аналіз та особливості побудови і функціонування систем обробки 

просторово-розподіленої інформації 

 

Сучасні інформаційні технології ґрунтуються на концепції, відповідно до якої 

інформаційні ресурси повинні бути організовані в бази даних з метою адекватного 

відображення об’єктів певної предметної області та задоволення інформаційних 

потреб користувачів. 

Враховуючи різноманітність регіональних ресурсів та різну тематичну 

направленість інформаційної взаємодії, серед багатьох визначень поняття 

просторово-розподіленої системи (ПРС) наведемо наступні визначення, тобто це: 

− просторово-орієнтована база даних; 

− особливий випадок ІС, де база даних складається зі спостережень за 

просторово розподіленими явищами, процесами або подіями, які можуть бути 

визначені точкою, лінією або полігоном (контуром) [49]; 

− ефективний інструмент аналізу ПРІ; 

− така система, до складу якої входять компоненти для збору, передачі, 

збереження, обробки й видачі інформації про території [50]. 

Узагальнюючи, визначимо, що ПРС – це ІС, яка забезпечує збір, збереження, 

обробку, доступ, відображення та поширення ПРІ. У свою чергу ПРІ – це дані, які 

ідентифікують географічне місце розташування та властивості природних або штучно 

створених об’єктів, а також їх межі. Також під ПРІ розуміють тісно пов’язану 

атрибутивну і просторову інформацію (регіональні ресурси). 

Особливості ПРС, які направлені на обслуговування регіональних ресурсів є 

наступними: 

− інформація має прив’язку у просторі; 
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− можливість керування великими об’ємами даних; 

− розвинений інструментарій для введення, збереження, аналізу, моделювання 

і візуалізації ПРІ; 

− ПРС є інструментом підтримки прийняття рішень (ППР). 

Також до відмінностей ПРС від інших ІС відноситься й те, що це людино-

програмно-машинний комплекс із прийому, обробки, збереження, аналізу та передачі 

будь-якої ПРІ. ПРС відрізняється від ІС можливістю інтегрування різнопланової ПРІ, 

що пов’язана з реальним координатним простором. 

ПРС одночасно є засобом управління та створення даних. Формування 

структури ПРС починається з формування БД, які ґрунтуються на територіальній 

приналежності даних. Сукупність регіональних ресурсів зберігається в БД. 

Створюючи БД, користувач прагне впорядкувати ПРІ за різними ознаками, 

здійснювати за необхідності її пошук, аналіз та обробку. Ці БД можуть створюватись 

та функціонувати за допомогою встановлених форматів кодування даних чи під 

керуванням спеціальних програмних комплексів, які отримали назву систем 

керування базами даних (СКБД). СКБД в основному направлені на збереження, 

структурування та управління даними при збільшенні об’єму ПРІ та користувачів 

(рис. 1.3). 

 
Рисунок 1.3 – Ілюстрація організації моделей ПРС в інформаційному полі ДПРС 
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GIS 6, MapInfo, Digitals, AutoCAD Map, QGIS та ін.). 
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обчислювальної техніки для отримання інформації чи розв'язування прикладних 

задач. Користувач інформації – суб'єкт, що звертається до інформаційної системи за 

одержанням потрібної йому інформації, щоб користуватися нею. 

Особою, що приймає рішення (ОПР) називають людину (колективний орган), 

яка займається пошуком розв'язання задачі. ОПР також визначає, які засоби є 

допустимими в досягненні цієї цілі. 

Експерт – це спеціаліст в своїй галузі, що володіє інформацією про задачу, але 

не несе прямої відповідальності за результати її розв'язання. 

Суб’єкт інформаційного обміну – власник приватної інформаційної системи, 

юридична чи фізична особа, що відповідає за ведення інформаційної системи 

(включаючи органи державної влади або місцевого самоврядування) [51]. Для 

прикладу, суб’єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи 

місцевого самоврядування та органи державної влади [52]. 

Під множиною регламентуючих правил (МРП) будемо розуміти систему 

(сукупність) діючих правил, показників норм, визначень, понять та нормативних 

(структурованих) документів. 

Оскільки база знань [53] трактується, як впорядкована сукупність правил, 

фактів, механізмів виведення і програмних засобів, що описує деяку предметну 

область, то МРП також може відповідати цьому визначенню. 

Архітектура інструментальних засобів функціонування сучасної ПРС повинна 

складатися з наступних компонентів: 

− сервера БД для сховища ПРІ або бази знань; 

− програмних сервісів ПРС, які направлені на: обслуговування архіву 

електронних копій даних; створення і ведення БД; оброблення і формування ПРІ; 

формування та інтерпретації уніфікованих е-документів обміну ПРІ; 

− спеціального програмного забезпечення клієнтських автоматизованих 

робочих місць (АРМ), зокрема: приймання заяв та інших вхідних документів про 

реєстрацію ПРІ, прав і обмежень; адміністрування системи та інформаційного 

обслуговування і взаємодії з іншими ПРС. 
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Обмін ПРІ між сервером системи і будь-яким клієнтським комп’ютером або 

зовнішньою системою реалізується на рівні електронних XML-документів. 

Програмні засоби архівування підтримують БД реєстру вхідних/вихідних е-

документів. 

Для всіх реєстрів БД на сервері в програмних сервісах ПРС інтерпретуються 

вхідні XML-документи і вносяться зміни в БД. Для ПРС характерні також зворотні 

дії – отримання даних з бази та формування вихідних XML-документів для АРМ 

користувачів. До основних принципів формування системи XML-електронних 

документів ПРС відносять: 

− використання єдиної уніфікованої системи класифікації об’єктів та їх 

властивостей; 

− об’єктно-орієнтований підхід, на основі якого виділяється множина ПРІ та 

розробляються уніфіковані XML-схеми правил подання такої інформації в 

електронних документах; 

− створення єдиних відкритих каталогів XML-схем базових класів логічних 

об’єктів ПРС та їх властивостей, уніфікованих XML-схем усіх електронних 

документів, що розробляються на множині ПРІ і єдиних класифікаторів; 

− забезпечення відкритого вільного доступу до каталогів XML-схем та 

обов’язковість їх дотримання у програмних комплексах усіх взаємодіючих ПРС. 

Узагальнюючи вище наведений матеріал та враховуючи представлену 

методику сервіс-орієнтованої архітектури автоматизованої інформаційної системи 

[54] представлено взаємодію інструментальних засобів, які направлені на 

опрацювання інформації стосовно регіональних ресурсів та ПРІ в цілому (рис. 1.4). 

Дані – це конкретність, що подана в певній формі (числом, записом, 

повідомленням, таблицею тощо), яка має якісну та кількісну характеристику об’єктів 

і придатна для постійного збереження, передачі й автоматизованого опрацювання. 

Інтерпретація – процес перетворення даних в інформацію, процес надання їм змісту. 

Інформація – набір повідомлень про об’єкти та явища навколишнього середовища (у 

вигляді сукупності символів, які є образами цих об’єктів, явищ), їх параметри, 
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властивості та стан, що зменшують наявний ступінь неповноти знань і які мають 

змістовне навантаження. 

Інформаційна система (ІС) – це комплекс методів і засобів збору, накопичення, 

збереження, обробки, аналізу даних для отримання інформації, корисної для 

прийняття рішення. Для ПРС характерними є дослідження закономірностей 

інформаційного забезпечення користувачів, включаючи принципи побудови системи 

збору, накопичення, обробки, моделювання й аналізу ПРІ, її відображення та 

використання, доведення до користувачів, формування технічних програмних 

засобів, розробки технології виготовлення електронної та цифрової інформації, 

формування відповідних організаційних структур. 

 
Рисунок 1.4 – Архітектура інструментальних засобів функціонування просторово-

розподілених систем 
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Кожна ПРС ґрунтується на певній інформаційній технології впорядкування 

внутрішніх процесів обробки даних (рис. 1.5). Інформаційна технологія – 

цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням 

засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, 

пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від 

місця їх розташування. 

 
Рисунок 1.5 – Інформаційні складові моніторингу регіональних ресурсів 
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Для розробки структури БД важливо мати чітке уявлення про інформацію, що 

є на вході до будь-якої ІС. Здійснення будь-якого виду регіонального моніторингу 

розпочинається з підготовчого етапу, під час якого: 

− визначаються умови, вимоги та обмеження щодо ПРІ згідно діючої МРП; 

− проводиться збір архівних матеріалів та визначається обсяг робіт, які 

необхідно провести для отримання відсутніх даних. 

Зв‘язки між інформаційними об‘єктами, наприклад для проекту зонування 

населеного пункту, представлено за допомогою інфологічної моделі (рис. 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Інфологічна модель проекту «Ін-Зо Котляри» 
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При аналізі вхідної інформації розробник БД повинен забезпечити атрибутивну 

цілісність інформації. Перед самим початком структуризації даних формуються 

списки атрибутивних доменів. Інформація в доменах групується за даними діючої 

МРП. 

Як важливий пункт початкового етапу, розробляються зв’язки та відношення 

між атрибутивними компонентами ПРІ (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Схема відношень табличних класів БД «Ін-Зо Котляри» 
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Юридична адреса 

землевласників

«column»

 ЮАЗ ID: Integer

 Адреса: Text

 Код країни: Integer

*PK Землевласник: Text

 Населений пункт: Text

 Ідентифікаційний код: Text

«PK»

+ Землевласники(Text)

Категорії земель

«column»

 КЗ ID: Integer

*PK Код категорії: Integer

 Назва категорії: Text

«PK»

+ Категорії земель(Integer)

Категорії землекористувачів

«column»

 КЗ ID: Integer

*PK Код землекористування: Integer

 Назва: Text

«PK»

+ Види землекор.(Integer)

Коди ділянок

«column»

 КД ID: Integer

*PK Номер земельної ділянки: Integer

 FK Код угіддя (старий): Text

 FK Код угіддя (новий): Text

 FK Код землекористування: Integer

«FK»

+ Код корист.(Integer)

+ Код угіддя (новий)(Text)

+ Код угіддя (старий)(Text)

«index»

+ Кл. землекор.(Integer)

+ Кл. угідь (новий)(Text)

+ Кл. угідь (старий)(Text)

«PK»

+ Коди ділянок(Integer)

Перелік угідь (новий)

«column»

 УН ID: Integer

*PK Код угіддя (новий): Text(6)

 Назва угіддя (нова): Text(120)

 Пояснення: Memo

«PK»

+ Нові угіддя(Text)

Перелік угідь (старий)

«column»

 УС ID: Integer

 Група: Text(7)

*PK Код угіддя (старий): Text(4)

 Назва угіддя (старий): Text(100)

«PK»

+ Старі угіддя(Text)

Правовстановлюючі документи

«column»

 ПД ID: Integer

*PK Номер земельної ділянки: Integer

 Адреса земельної ділянки: Text(50)

 Правові підстави: Text(70)

 Атрибут державного акту: Text(20)

«PK»

+ Правовст. документи(Integer)

Землі надані

«column»

 ЗНад ID: Integer

*pfK Номер ділянки: Integer

 Адреса земельної ділянки: Text(50)

 FK Суб'єкт права: Text(120)

 Вид суб'єкта: Text(20)

 Умови надання: Text(30)

 Строк надання, рік: Text(3)

 FK Форма власності: Text(3)

 Частка: Text(7)

 Площа частки, га: Double

 Площа фактична, га: Double

 Площа за документами, га: Double

 Різниця, га: Double

«FK»

+ Суб'єкт права(Text)

+ Номер ділянки(Integer)

+ Форма власності(Text)

«index»

+ Список землекористувачів(Text)

+ Надані землі(Integer)

+ Кл. форм власності(Text)

«PK»

+ Надані землі(Integer)

Факт самовільного зайняття землі

«column»

 СЗ ID: Integer

*PK Номер ділянки: Integer

 FK Суб'єкт земельних відносни: Text(120)

 Під землями забудови, га: Double

 Під ОСГ, га: Double

 Під іншими землями, га : Double

«FK»

+ Суб'єкт земельних відносни(Text)

«index»

+ Список землекористувачів(Text)

«PK»

+ Самов. зайняті ділянки(Integer)

Список земельних ділянок

«column»

 ЗД ID: Integer

*pfK Номер ділянки: Integer

 Адреса земельної ділянки: Text(40)

 FK Код категорії землі: Integer

 FK Цільове призначення: Text(5)

 FK Цільове використання: Text(7)

«FK»

+ Код категорії землі(Integer)

+ FK_List_Parcels_CodesOfParcels(Integer)

+ ННад ділянок(Integer)

+ НСам діялнок(Integer)

+ FK_List_Parcels_List_Restrictions(Integer)

+ ННенад ділянок(Integer)

+ Цільове призначення(Text)

+ Цільове використання(Text)

«index»

+ Кл. кат. зем.(Integer)

+ IXFK_List_Parcels_CodesOfParcels(Integer)

+ Надані землі(Integer)

+ Самов. зайн. землі(Integer)

+ IXFK_List_Parcels_List_Restrictions(Integer)

+ Ненадані землі(Integer)

+ Кл. призначення(Text)

+ Кл. використання(Text)

«PK»

+ Земельні ділянки(Integer)

Обмеження на земельних 

ділянках

«column»

 ОЗД ID: Integer

*PK Номер ділянки : Integer

 FK Код обмеження (новий) : Text(5)

 FK Код обмеження (старий) : Text(4)

 Площа обмеження, га: Double

«FK»

+ Код обм. (новий)(Text)

+ Код обм. (старий)(Text)

«index»

+ Перелік обмежень (новий)(Text)

+ Перелік обмежень (старий)(Text)

«PK»

+ Обмеження на ЗД(Integer)

Землі ненадані

«column»

 ЗНенад ID: Integer

*PK Номер ділянки: Integer

 Адреса земельної ділянки: Text(50)

 FK Суб'єкт права: Text(120)

 FK Форма власності: Text(3)

 Площа фактична, га: Double

«FK»

+ Суб'єкт права(Text)

+ FK_List_UnGranted_Ownership(Text)

«index»

+ Список землекористувачів(Text)

+ IXFK_List_UnGranted_Ownership(Text)

«PK»

+ Ненадані землі(Integer)

Класифікація форми власності

«column»

 ФВ ID: Integer

 Код форми власності: Integer

 Назва форми власності: Text(25)

 Назва ФВ (реком.): Text(40)

*PK Код ФВ (реком.): Text(3)

«PK»

+ Форми власності(Text)

Цільове призначення за 

КВЦПЗ

«column»

 КВЦПЗ ID: Integer

*PK Код за КВЦПЗ: Text(5)

 Назва за КВЦПЗ: Text(200)

«PK»

+ Цільове призначення(Text)

Цільове використання за 

УКЦВЗ

«column»

 УКЦВЗ ID: Integer

*PK Код за УКЦВЗ: Text(7)

 Назва за УКЦВЗ: Text(122)

«PK»

+ Цільове використання(Text)

Перелік обмежень 

(новий)

«column»

 ПОН ID: Integer

*PK Код (новий): Text(7)

 Назва (нова): Text(135)

«PK»

+ Нові обмеження(Text)
Перелік обмежень 

(старий)

«Field»

 ПОС ID: Integer

*PK Код (старий): Text(5)

 Назва (стара): Text(154)

«PK»

+ Старі обмеження(Text)
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суттєво полегшує розробникам інструментарію здійснення процесу автоматизації та 

управління даними. 

Як правило, організація даних в кожній системі може формуватися на різних 

платформах програмного забезпечення (наприклад: картографічний редактор 

«Digitals», система «GIS6»). Цей факт може спричинити певні труднощі в ході 

аналізу. Дуже важливим є поєднати та згрупувати такі дані в єдиному цифровому та 

семантичному полі. Тому наступним кроками структуризації БД проекту можуть 

слугувати імпорт та перетворення існуючої ПРІ в єдину платформу цифрового опису 

через єдині формати обміну даних (*.xml, *.shp, *.dmf і т. д.) чи єдине програмне 

забезпечення (наприклад «ArcGIS»). 

З огляду на специфіку структур тематичної ПРІ, кожен поточний набір даних 

повинен відповідно забезпечувати формування наступного набору даних згідно 

ієрархії та напрямів перетворення інформації. 

На наступному кроці формуються основні точкові, лінійні та полігональні 

класи ПРІ. Робочий набір впорядкованих даних кадастрового поділу території 

наведено на рисунку 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Композиція моделі кадастрового поділу території 

населеного пункту Котляри 

Для забезпечення просторової цілісності даних в БД застосовують топологічні 
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правила, які дозволяють моделювати об‘єкти та їх просторові відношення більш 

точно, зокрема в залежності від взаємного розташування різних за типами наборів 

об‘єктів. Наприклад, в БД можливо створити контроль геометричної цілісності для 

такої ПРІ як: земельні ділянки; вулично-дорожня мережа; інженерні мережі; будівлі 

та споруди і т. д. 

Кількісний та якісний склад проектованої БД прямо залежить від тематики 

ПРС. Типи та форми ПРІ на сьогодні можуть бути представлені значним 

різноманіттям. На рисунку 1.9 наведено приклад сформованих складових БД для 

проекту зонування населеного пункту села Котляри в ПРС «Ін-Зо Котляри». 

 

Рисунок 1.9 – Схема композиції складу БД «Ін-Зо Котляри» за типами ПРІ 

Загальна кількість екземплярів ПРІ в БД «Ін-Зо Котляри», для окремого 

населеного пункту площею 243,10 га, за типами складає: 

 

Табличні дані (34 шари) 
Геометричні мережі (5 шарів) 

Управління інженерними 
мережами постачання 

Векторні дані (104 шари) 

Точкові об'єкти (32 шари) 

Полілінійні об'єкти (38 шари) 

Полігональні об'єкти (34 шари) 

Растрові дані (7 шарів) 

Карта меж населеного пункту,  
топографічні карти, 
ортофотоплан, карти рельєфу 
місцевості, карти ухилу, карта 
економіко-планувальних зон 

Зв’язки даних (20 шарів) 

Модель поверхні (1 шар) 

Топологія даних (4 шари) 

Фабрика ділянок (1 шар) 

Таблиці правил, доменів, 
класифікаторів та списків 

Забезпечення цілісності та 
управління кадастрової 
інформації 

Топологічна цілісність 
кадастрових та геометричних 
даних 

Єдина просторова поверхня 
об’єкта зонування 

Зв’язки між просторовими та 
атрибутивними даними 

Файлова БГД (177 шарів) 

InZoKomunar — БГД «Ін-Зо Котляри» 
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− точкові об’єкти – 61147 екземплярів; 

− лінійні об’єкти – 26126 екземплярів; 

− полігональні об’єкти – 10147 екземплярів; 

− табличні записи – 6531 запис (поля окремих таблиць). 

В розглянутій ПРС запропоновано механізм регламентації певних процесів, що 

підпорядковуються МРП, для реалізації єдиного алгоритму переходу до ПРІ 

зонування населеного пункту (рис. 1.10), включаючи елементи автоматизації процесу 

проектування [34–36]. 

 

Рисунок 1.10 – Ілюстрація результуючого проекту «Ін-Зо Котляри» населеного 

пункту Котляри 

На виході технологічного процесу ПРС формуються проектні та планувальні 

рішення, які супроводжуються відповідною документацією. 

Таким чином, виявлено послідовність основних етапів перетворення даних при 

формуванні просторово-розподіленої інформації. 
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1.4. Постановка задачі дослідження 

 

Процес розвитку побудови моніторингу регіональних ресурсів має порівняно 

велику історію, різні шляхи реалізації та ряд задач, що може заважати належному 

проектуванню концепції ДПРС. Для здійснення ефективного використання та 

планування регіональних ресурсів в світовій практиці існує багато інформаційних і 

технологічних напрямів.  

Одним із перспективних способів впорядкування об’єктів інфраструктури ПРІ 

є зонування – встановлення територіальних зон в межах адміністративно-

територіальної одиниці з визначенням видів використання території. 

У порівнянні з архітектурою та плануванням, зонування має відносно коротку 

історію в якості засобу організації шляхів використання територій. Захист та 

регулювання використання певних районів міст вперше були прописані в декреті 

1810 року в наполеонівській Франції. Потім подібні закони було видано в Пруссії і 

Німеччині. Зонування землі за видами використання стало звичайною практикою в 

європейських містах наприкінці XIX ст. Закон 1909 р. про планування міст, 

прийнятий в Англії, ввів ще й концепцію загального міського плану. Зазвичай 

яскравим прикладом реалізації даної концепції у всьому світі виступає місто Нью-

Йорк, в якому в 1916 році вперше впроваджено зонінг як комплекс загальноміського 

планування та землекористування [55–57]. 

Департаментом містобудування міста Нью-Йорк в 2011 році розроблений 

інтерактивний додаток ZoLa (the Zoning and Land Use Application – додаток 

представлення зонінгу та землекористування). Його метою є надання громадськості 

інформації про зонування та іншої відповідної інформації в мегаполісі Нью-Йорк. 

ZoLa – результат співпраці між відділами міського планування, інформаційних 

технологій і телекомунікацій. Поряд з функціональним та містобудівним зонуванням 

система ZoLa може показати території земельних ділянок із встановленим видом 

землекористування на них (рис. 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Фрагмент району Мангеттен за видами землекористування 

земельних ділянок у додатку ZoLa 

З 2012 року в Україні активізувався процес реалізації програм зонування 

населених пунктів [58–61]. Були створені умови для: 

− функціонування самодостатньої суспільно-територіальної системи; 

− раціонального та ефективного використання регіональних ресурсів; 

− розвитку підприємництва всіх форм власності; 

− забезпечення норм санітарного і екологічного благополуччя населення. 

Тривалий досвід застосування зонування територій у Франції [62], ФРН [63], 

[64], Гонконгу [65], Англії [66] та інших розвинутих країнах переконливо свідчить, 

що Зонінг сприяє сумісності між різними поданнями просторової інформації [7]. З 

розвитком інформаційних технологій Зонінг поступово набув таких якостей, як 

інтерактивність та динамічність [67]. 

Звертаючись до досвіду побудови Зонінгу для міста Нью-Йорк [67], в одній 

публічній ПРС можуть взаємодіяти адресні реєстри, реєстри технічної інформації про 

об’єкти нерухомого майна, містобудівний кадастр та національна інфраструктура 

ПРІ. З огляду на об’єктивне зростання обсягів ПРІ та суспільних витрат на їхнє 

виробництво і супроводження вже розроблено концепцію Національної 

інфраструктури ПРІ [68] на основі вимог Європейської інфраструктури ПРІ 

(INSPIRE) [69]. 
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Узагальнено зонування реалізують як землевпорядну та планувальну систему 

для адміністративно-територіальної одиниці. Сама концепція Зонінгу охоплює ряд 

сфер господарської діяльності, які направлено на моніторинг (управління) різних 

регіональних ресурсів. Сьогодні також акцентується увага на потребі в уніфікації 

галузевих документацій в діючій МРП [70]. 

В роботах [5–7, 9, 15, 25, 26, 28–30, 71] концепція зонування територій 

подається як різновид ПРС, а саме трактування свідчить про унікальність та 

оригінальність назви такої системи. В статті, присвяченій технології побудови ДПРС 

Зонінг [13] автори вперше дійшли висновку щодо можливості поєднання галузей 

землевпорядної та містобудівної діяльності в концепції Зонінг. 

Отже Зонінг сьогодні – це концепція динамічної просторово-розподіленої 

системи (ДПРС) з комплексом геометрично-правових правил, що охоплює: 

землекористування, планування та зонування. 

Ідея Зонінгу – користувач обирає територію, яка його цікавить, та має 

можливість переглянути весь пласт пов’язаних регіональних ресурсів, тобто коректну 

ПРІ. Наприклад, переглядаючи відомості про земельну ділянку окремої житлової 

зони населеного пункту, надається інформацію про: межу земельної ділянки, 

мінімальну довжину фасаду, глибину вільної зони фасаду, розміри вільних бічних зон 

біля будинку, максимальну висоту фасаду будівлі, максимальну висоту всієї будівлі 

(рис. 1.12); варіанти розміщення всіх будівель та споруд в межах допустимих 

співвідношень площ та відстаней (рис. 1.13); показники оцінки майна тощо. 

Враховуючи актуальні задачі використання та планування територій, 

концепцію Зонінг запропоновано використовувати для таких адміністративно-

територіальних утворень, як населені пункти та об’єднані територіальні громади [20]. 

На сьогодні основна увага має приділятися не тільки створенню, а й 

супроводженню відповідних ПРС [32, 33]. Стає необхідним відповідний 

територіальний моніторинг, який вимагає проектування досить потужної 

інфраструктури ПРІ. 
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Рисунок 1.12 – Правила забудови в садибній зоні Ж1 

 

Рисунок 1.13 – Варіанти розміщення споруд на земельній ділянці в зоні Ж1-2А 
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Разом з концепцією Зонінгу ряд інших сучасних трендів формують вимоги до 

пошуку нових підходів здійснення моніторингу регіональних ресурсів [18]. 

Зважаючи на зростаючу складність об’єктів інфраструктури і щільну забудову 

територій з 1980-х років починається впровадження 3D кадастрів для належної 

реєстрації правового статусу ПРІ в частині земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомості [72]. 

З 2007 року здійснюється розробка стандартів для розвитку інфраструктури ПРІ 

в Європейському Союзі (INSPIRE) [69]. До 2019 року відбувалася імплементація цих 

стандартів в Україні, що стало початком розвитку Національної інфраструктури ПРІ 

[68]. 

Зміни в МРП можуть бути спричинені таким процесом, як реформування 

адміністративно-територіального устрою країни, що призводить до зміни адресації та 

підпорядкованості об’єктів і ПРІ в цілому. Так в Україні з 2015 року просувається 

адміністративно-територіальна реформа. Місцеве самоврядування 

здійснюватиметься на трьох рівнях: громада (об'єднання поселень), повіт (об'єднання 

громад), реґіон (області, Крим, Київ). 

Об'єднана територіальна громада (ОТГ, об'єднана громада) – добровільне 

об'єднання мешканців декількох розрізнених сіл, селищ чи міст в один 

адміністративний центр. Після об'єднання створюється новий адміністративний 

центр (як правило – найбільший населений пункт з об'єднаних), а у ньому – нова 

загальна для всіх об'єднаних населених пунктів рада та інші органи самоврядування 

[73]. Станом на 24 січня 2019 року кількість ОТГ сягнула 982 одиниці. 

В статті [74] наголошується про включення до видів адміністративно-

територіальних одиниць таку одиницю, як територія спроможної територіальної 

громади (територія, що включає землі в населених пунктах і поза їх межами). Для 

реформування місцевого самоврядування складовою частиною є встановлення меж 

територій спроможних територіальних громад. Згідно [52] встановлення меж 

здійснюється на основі рішень генеральних планів, схем планування територій 

районів. Мета генплану – довгострокова стратегія ефективного використання 

території як важливого ресурсу розвитку громад, аналізу взаємодії природи, 
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виробництва і людини. Виникає необхідність утворення двох видів генеральних 

планів: для населеного пункту та для територіальних громад. 

Через необхідність утворення генеральних планів для населеного пункту та для 

територіальних громад варто розглянути можливість розширення повноваження 

зонування, тим самим значно уніфікувати склад діючих документацій галузі. Кожна 

спроможна територіальна громада має здійснювати прозоре планування власного 

розвитку, що багато в чому є функцією зонування територій, та здійснювати 

моніторинг власних регіональних ресурсів. 

З 2018 року в Україні відбувається імплементація понять про консолідацію 

земель. В Республіці Польща задачі регулювання розвиненого ринку земель 

сільськогосподарського призначення вирішуються за допомогою консолідації таких 

земель. Консолідація земельних ділянок проводиться для: 1) поліпшення 

територіальної структури господарств; 2) забезпечення доступності та облаштування 

мережі автомобільних доріг, їх адаптація до вимог сучасної сільськогосподарської 

техніки; 3) вивільнення земель у запас для селян; 4) скорочення числа ділянок в 

окремих господарствах, виправлення меж та форм земельних ділянок; 5) збереження 

земель, що виконують екосистемні функції; 6) виділення землі під об'єкти технічної 

та соціальної інфраструктури в процесі консолідації, належне планування освоєння 

земель, які передбачається використати для цілей будівництва; 7) раціональна 

просторова організація лісових земель [75]. 

Наразі запропоновано [76] механізми обміну орендованими земельними 

ділянками без згоди орендодавця з метою консолідації земель кожного з орендарів. 

Такий підхід регулювання земельних відносин може бути використаний у процесі 

планування та впорядкування об’єднаних територіальних громад. 

У 2018 році за підтримки Нідерландів запущено геопортал відкритого 

просторового планування (pMap) [77]. «Відкрите просторове планування» – проект, 

який має на меті забезпечити прозорий та ефективний доступ громадськості до всієї 

містобудівної документації адміністративно-територіальних одиниць. 

Разом з тим, до цього часу не досягнуто міжвідомчої однорідності ПРІ в діючих 

тематичних ПРС, зокрема і в України. Існує значне дублювання та конфліктність 
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інформації в реєстрах та системах як у паперовому так і в електронному вигляді. 

Окремі ПРІ досі є відсутніми в регіональних інформаційних системах. 

Автор у дослідженні [78] розглядає вплив людино-машинних похибок на 

точність ПРС і методи підвищення точності первинних даних у ПРС для завдань 

управління територіями з метою створення і актуалізації картографічних моделей 

усієї лінійки масштабів. Робота направлена на підвищення інтелектуального рівня 

управління територіальними об’єктами, точність та достовірність оцінки ситуації і 

оперативність прийняття рішень. 

У дослідженні [79] авторами обґрунтовано актуальність вирішення завдання 

вдосконалення землеустрою в Україні на основі міжнародного досвіду, 

запропоновано використання в процесі земельного адміністрування інтелектуальних 

інформаційних технологій. 

У відомчих установах, дотичних до регіональних ресурсів України за останні 

двадцять років накопичено значний обсяг ПРІ. Процеси накопичення та 

представлення такої інформації переважно проходили без єдиних технічних 

регламентів та методичних засад. Вимоги до структури, складу та якості ПРІ не 

координувалися. Дані реєструвалися з використанням різних систем класифікації та 

програмно-технологічних засобів. 

Нескоординована діяльність призвела до неузгодженості інформаційних 

потоків. В органах державної влади чи органах місцевого самоврядування збирається 

та оновлюється достатньо диференційована за форматом представлення інформація. 

Отже, існуючий стан регіональних ресурсів характеризується наступною низкою 

задач: 

− переважно відомчий принцип формування регіональних ресурсів; 

− значне дублювання проектних робіт серед ОПР та користувачів; 

− відсутність єдиної системи національних стандартів на продукцію ПРІ; 

− відсутність доступних метаданих про результати робіт зі створення ПРІ; 

− відсутність організаційної структури та мережі ПРС центрів, відповідальних 

за створення і ведення БД ПРІ на загальнодержавному, регіональному та місцевих 

рівнях [80]. 
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Аналіз цих задач свідчить про необхідність вдосконалення державної політики 

у сфері формування і використання регіональних ресурсів і розвитку інфраструктури 

ПРІ. 

Для всіх користувачів та ОПР, які мають відношення до ПРІ в Україні, державна 

геодезична референцна система координат УСК-2000 стає координатним базисом для 

здійснення своєї діяльності. 

Згідно [81] виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт 

здійснюється із застосуванням Державної геодезичної референцної системи 

координат УСК-2000. У [82] визначено, що використання Державної геодезичної 

референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою є 

обов’язковим для розробки документації із землеустрою. 

З середини XX сторіччя в Україні залишилася велика кількість архівних 

картографічних матеріалів. У державних установах ці матеріали зберігаються та 

використовуються у сфері земельних відносин, що пояснює значний обсяг ПРІ у 

системах координат 1942 (СК-42) та 1963 (СК-63) роках. Саме ці системи координат, 

СК-42 та похідна від неї СК-63, були фундаментальними для створення місцевих 

систем координат на території тодішньої УРСР. 

Раніше сформовані теоретичні підходи вирішення даної задачі, які певною 

мірою наведені в роботах [7, 83–86] та на сайтах розробників програмного 

забезпечення «GIS6», «Digitals», висвітлюють значні спотворення координат між 

системами УСК-2000 і СК-42. 

Серед ОПР в предметній галузі ПРІ існують складнощі використання значних 

масивів архівних матеріалів при переході до простору державної системи координат 

УСК-2000. 

Основою для реалізації формуляру БД ПРІ великих масштабів (топографічних 

планів) в Україні вже довгий час слугують такі екземпляри МРП: 

− Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 

1:2000, 1:1000 та 1:500, Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру 

при Кабінеті Міністрів України № 3 від 24.01.94 р.; 

− Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
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1:500, Наказ Мінекоресурсів України №295 від 03.08.01 р. 

Аналогічний пакет документів забезпечує створення БД ПРІ дрібніших 

масштабів (топографічних карт). Також існують затверджені переліки умовних 

скорочень, які використовуються у матеріалах ПРІ. 

З 2000 року Європейським технічним комітетом з географічної інформації і 

геоматики ISO/TC 211 [87, 88] публікується серія міжнародних стандартів ISO 19100 

«Географічна інформація / геоматика». З 2009 по 2017 рік імплементовано 16 

стандартів з комплексу ISO 19100, які визначають моделі ПРІ, її адміністрування та 

ПРС сервіси. 

У 2015 році [89] затверджено коди та назви класів окремих масивів ПРІ. 

У 2018 році Кабінетом Міністрів України схвалено законопроект, який має 

встановити правові основи діяльності зі створення, функціонування та розвитку 

Національної інфраструктури ПРІ [80]. Також розроблено стандарт ДСТУ 8774:2018 

«Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних». 

Прийнято ще один комплекс галузевих стандартів (Стандарт організації 

України (СОУ)) [90], який забезпечує інформаційну та функціональну сумісність ПРІ 

на основі уніфікованої структури БД ПРІ, єдиної системи класифікації і кодування 

просторових об’єктів та їх атрибутів, правил цифрового опису векторних і цифрових 

моделей ПРІ, метаданих для просторових об’єктів і наборів ПРІ, форматів 

експорту/імпорту ПРІ у процесах інформаційної взаємодії компонентів та систем БД 

ПРІ з іншими системами. 

Виділимо наступні документи з цього ряду стандартів: 

− СОУ База топографічних даних. Загальні вимоги; 

− СОУ База топографічних даних. Каталог об’єктів і атрибутів; 

− СОУ База топографічних даних. Правила кодування та цифрового опису 

векторних даних (у двох книгах). 

Базова ПРІ – сукупність загальнодоступної стандартизованої ПРІ як 

уніфікованої основи для інтегрування та спільного використання в ПРС [91]. 

Базовий набір ПРІ утворює ядро ПРС ресурсів інфраструктури, завдяки якому 

просторово і тематично об’єднується вся ПРІ, що спільно виробляється та 
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використовується в інтегрованому ПРС середовищі. Базова ПРІ формується на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. 

Отже, на теперішній час створено базис узгодженої технологічної політики 

стосовно єдиних методичних засад і технічних регламентів для створення ПРС за 

новою структурою. 

Починаючи з 2013 року активізувалася робота щодо стандартизованої цифрової 

форми подання базових наборів ПРІ [90]. На цей час сформовані значні архіви 

інформації, які кількісно та якісно диференційовані. Такі обставини сьогодні 

ускладнюють перехід підприємств та установ до нових стандартів роботи. Разом з 

тим, і надалі залишається економічно вигідним використовувати існуючу архівну 

інформацію, навіть якщо вона на ранніх етапах створювалась не комплексно. 

До відома, середньостатистичне підприємство в сфері земельних відносин за 6 

років своєї діяльності тільки на території міста Харкова сформувало базу ПРІ 

загальною кількістю більше 700 тис. просторових об'єктів зі своєю семантикою та 

унікальністю. Весь набір даних при цьому формується за старими вимогами. А на 

ранніх етапах формування БД деяка кількість інформації не створювалася 

комплексно або взагалі ігнорувалася. 

За стандартами [90] не встановлено ніяких обмежень або правил на 

відображення узагальненого абстрактного типу Геометрія (Geometrya) для подання 

геометричних даних конкретної СКБД, в середовищі якої може реалізовуватись БД 

ПРІ. А якщо спробувати подати однакову структуру векторної моделі ПРІ в UML-

діаграмах старої і нової класифікацій (рис. 1.14, рис. 1.15), прямий перехід 

атрибутивного масиву без втрати або спотворення даних є неможливим. 

Навіть при ідентичному графічному відображенні об’єктів бази даних 

атрибутивної інформації істотно відрізняються. Без належної реорганізації 

інформації використання архіву неможливе в новій інфраструктурі ПРІ. Розробник 

набору на об’єкти робіт минулих років вимушений повторно організувати ті самі 

екземпляри класів але за новими стандартами. 



58 

Робота з атрибутивними даними в БД ПРІ обсягом в середньому більше 500 тис. 

об'єктів – це не співмірні та не виправдані витрати для кожного підприємства. Тому 

актуальною є реалізація автоматизованого переходу до нових стандартів. 

 

Рисунок 1.14 – UML-діаграма подання просторових властивостей та атрибутів 

газопроводу середнього тиску за старими правилами цифрового опису ПРІ 

 

Рисунок 1.15 – UML-діаграма подання просторових властивостей та атрибутів 

газопроводу за оновленими правилами цифрового опису ПРІ 

Необхідно автоматизувати процес конвертації диференційованих БД ПРІ до 

оновлених правил цифрового опису всіх екземплярів ПРІ [10, 21–24]. Для переходу 
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на європейські стандарти ведення банку ПРІ необхідно забезпечити єдині вимоги до 

змісту електронних документів про окремі просторові об’єкти. 

Узагальнюючи вище представлені матеріали щодо нових концептуальних 

викликів та існуючих невирішених задач розвитку моніторингу регіональних 

ресурсів, представлено негативні фактори взаємодії складових інформаційної 

технології, яка направлена на опрацювання ПРІ в ПРС (рис. 1.16). 

 
Рисунок 1.16 – Узагальнююча схема інформаційної невідповідності 

Проведений аналіз існуючих моделей, методів та технологій обробки 

просторово-розподіленої інформації виявив напрями реалізації моніторингу 

регіональних ресурсів та ряд негативних факторів у їхньої інформаційній взаємодії. 

 

1.5. Висновки до розділу 1 

 

1. Визначені головні задачі, особливості та поняття моніторингу регіональних 

ресурсів і ДПРС. Для проведення моніторингу регіональних ресурсів необхідно 

створювати інтерактивну ДПРС, яка відображатиме стан розвитку регіонів країни та 

забезпечуватиме прозорість представлених даних. 

Негативні фактори взаємодії складових  

інформаційної технології 

Сховище просторово-розподіленої інформації 

Невідповідний стан даних: 

неповні, невірні, відсутні, дубльовані, пошкоджені, знищені, застарілі 

Вимоги єдиного цифрового опису та 

трансформування просторово-розподіленої 

інформації за новими стандартами 

Міжвідомча 

неоднорідність 

даних 

Постійні зміни множини 

регламентуючих правил галузі 

господарювання 

Реалізація проектних рішень без 

урахування майнової 

структуризації територій 

Ряд суперечливих 

методик формування 

архівних матеріалів 



60 

2. Наведено спорідненість задач та особливостей зонування зі здійсненням 

моніторингу. Доведено перспективність способів впорядкування об’єктів 

інфраструктури ПРІ шляхом зонування територій. 

3. Проаналізовано та наведено відомі шляхи формування ПРІ як складових 

ПРС, зокрема для зонування населених пунктів. Показано вплив МРП на формування 

ПРІ. 

4. Виявлено концептуальні виклики та задачі, які ускладнюють здійснення 

моніторингу регіональних ресурсів. 

Виникає необхідність у розробленні нових підходів до побудови ПРС 

регіональних ресурсів. Для завдань реалізації концепції ДПРС слід врахувати 

наступні дві обставини: 

− по-перше, є маса різнопланової накопиченої ПРІ. Вона може відрізнятися за 

правилами кодування, просторовим координуванням, семантичним описом, часом 

формування, геометричною типізацією, якістю наповнення, точністю і т. д. Архівна 

ПРІ є цінною; 

− по-друге, систему доцільно побудувати за новою технологією, яка б 

слугувала запобіжником щодо існуючих негативних впливів у інформаційній 

взаємодії під час здійснення моніторингу регіональних ресурсів. 
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РОЗДІЛ 2 ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ 

ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

2.1 Основні концептуальні положення і схема технології щодо формування 

системи інформаційної взаємодії 

 

В цілому побудова моніторингу регіональних ресурсів має базуватись на 

формуванні системи коректної інформаційної взаємодії в середовищі ПРІ. У розділі 1 

були визначені складові та базові принципи функціонування ПРС, як спеціалізованих 

ІС, які направлені на обробку ПРІ. При взаємодії ПРС виникають деякі негативні 

фактори їх спільного функціонування у множині задач адміністрування регіональних 

ресурсів (𝑈). Зменшення негативних факторів можливі при побудові моделі 

узгодженої взаємодії (простір 𝑊) між впорядкованими просторово-розподіленими 

системами (ПРС′) (рис. 2.1). Концепція ДПРС може найкращим чином відтворити 

моделі взаємодії ІС в моніторингу регіональних ресурсів. 

 

Рисунок 2.1 – Впорядкування складових регіональних ресурсів 

на рівні концепції ДПРС 

Для опису системи інформаційної взаємодії застосовується теоретико-

множинний підхід, який буде заснований на формалізації представлення ПРІ, ПРС, 

МРП, що сукупно утворюють концепцію ДПРС. Це також дозволить подати 
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екземпляри системи в єдиній математичній формі [92, 93]. У загальному випадку 

інформаційна модель концепції ДПРС може бути описана наступним чином: 

𝐷𝐼𝑆 = 〈𝐼, 𝐼𝑆, 𝐹𝑍〉,      (2.1) 

де 𝐷𝐼𝑆 – це динамічна просторово-розподілена система, яка складається з:  

𝐼 = {𝑆𝐷𝐼𝑖}𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅ – множина ПРІ; 𝑆𝐷𝐼𝑖 – 𝑖-екземпляр; 𝑛 – кількість екземплярів;  

𝐼𝑆 = {𝑆𝐷𝑆𝑗}
𝑗=1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅

 – множина ПРС; 𝑆𝐷𝑆𝑗 – 𝑗-екземпляр; 𝑚 – кількість екземплярів;  

 𝐹𝑍 = {𝑅𝑆𝑅𝑘}𝑘=1,𝑙̅̅̅̅  – множина факторів, які впливають на ПРІ та ПРС і є 

відображенням множини регламентованих правил (𝑍); 𝑅𝑆𝑅𝑘 – 𝑘-екземпляр; 𝑙 – 

кількість екземплярів. 

За допомогою стандарту моделювання IDEF0 описано процес формування 

інформаційної взаємодії концепції ДПРС (рис. 2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Контекстна діаграма формування інформаційної взаємодії 

в концепції ДПРС 

Значна частина атрибутивної інформації в ПРС потребує визначення в 

просторових координатах. Однозначний координатний опис ПРІ в певній системі 

координат може бути забезпечений шляхом трансформування. Трансформування 

координат – визначення параметрів переходу в результаті побудови інтерполяційної 

або апроксимуючої функції за опорними (суміщеними) точками, координати яких 

задані у вхідній та вихідній системах координат. 

У статті [94] зроблено аналіз застосування діючих системи координат, де 

показано, що алгоритм роботи з трансформаційним полем і точність визначення ПРІ 
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залежить від оптимальних розмірів сторони трикутного скінченного елементу (як 

елемента тріангуляційної поверхні простору) і його площі. Визначення їх значень з 

точки зору мінімального спотворення результату досліджено в публікації [95]. 

Проведено дослідження та аналіз щодо застосування відомих шляхів 

трансформування накопиченої ПРІ на базі старої та нової систем координат [16, 94, 

95]. 

Конвертація ПРІ – перетворення ПРІ з одного формату в інший із збереженням 

основного логічно-структурного змісту інформації. Шляхом конвертування 

забезпечується перетворення розрізненої ПРІ до нових стандартів та класифікацій 

ПРІ. Має місце і безпосередній зв’язок з МРП. 

Для того, щоб ІС були життєздатними, масиви даних, які в них 

використовуються, потребують належної перевірки. Необхідно передбачити 

конвертування розрізненої архівної ПРІ для можливості подальшого її аналізу і 

обробки. Іншими словами ПРІ має задовольняти вимогам наявних МРП. В процесі 

конвертування диференційованих наборів ПРІ у простір єдиного цифрового опису 

частина даних може бути невідповідною. Інструменти верифікації і валідації 

дозволяють маркувати різного роду невідповідності та визначати ступінь 

адекватності отриманих даних. 

Верифікація – процес перевірки під час конвертування архівів ПРІ, який є 

доказом того, що вірогідний факт або твердження є істинним. Валідація – процедура, 

що дає високий ступінь впевненості в тому, що конкретний процес, метод або система 

буде послідовно приводити до результатів, які відповідають заздалегідь 

встановленим критеріям прийнятності. Валідація на відміну від верифікації 

спирається на МРП. Поєднання представлених методів можуть забезпечити 

прийнятність архівних масивів розрізненої ПРІ з метою підвищення ефективності та 

адаптивності нової концепції ДПРС (рис. 2.3). 

Виявлені невідповідності під час валідації негативно впливатимуть в 

подальшому на процес інформаційної взаємодії. Це спонукає до пошуку додаткових 

методів розгортання ДПРС, у яких має бути передбачене відтворення пропущених 

даних. Для розвитку нової технології, яка б слугувала запобіжником щодо існуючих 
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негативних впливів в процесі інформаційної взаємодії, необхідно ґрунтовно 

проаналізувати процеси утворення ПРІ. 

 
Рисунок 2.3 – Ілюстрація декомпозиції процесу перетворення 

архівної ПРІ для ДПРС 

Детальний аналіз інформаційної взаємодії між ПРС варто розпочинати з МРП. 

Визначення базису МРП має обумовлювати існування ряду ПРС та ключових ПРІ, які 

в свою чергу визначатимуть взаємодію ПРС. Підхід щодо опису складу та змісту ПРС 

запропоновано в роботі [1]. Даний спосіб сприятиме реалізації універсальної 

інфологічної моделі даних ДПРС. 

У разі виявлення надмірної розгалуженості підсистем буде доцільним 

передбачити процес уніфікації складу множин концепції ДПРС. Згідно [51] 

уніфікація ІС – це формування єдиного методологічного підходу до створення, 

функціонування ПРС, зберігання ПРІ, визначення ступеня їх точності, забезпечення 

можливості автоматизованого обміну даними між ПРС в режимі реального часу, 

усунення розбіжностей та забезпечення достовірності ПРІ. 

Складні системи та явища для зручності подальшої обробки необхідно 

розгалужувати на значущі складові. Це дасть змогу якісно проаналізувати процеси та 

виявити закономірності взаємодії між множинами МРП, ПРС, ПРІ. 
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Одним із засобів структуризації є метод декомпозиції [5, 6, 25, 26]. Ще 

Аристотель казав: «Для вирішення проблеми слід обирати розчленування й ділення.» 

[96, с. 241]. Декомпозиція – це процес поділу систем на зручні для обробки 

екземпляри, які приймаються за неподільні об’єкти. 

Через ймовірно щільну інформаційну взаємодію між ПРС та потенційно велику 

кількість зацікавлених ОПР і користувачів важко встановити однозначні судження 

щодо пріоритетності ПРС та ПРІ. Деякі твердження в МРП можуть бути 

суперечливими. Експертний аналіз може не виявити прямих домінант між ПРС. 

Доцільно розробити аналітичну складову технології для визначення рангів між всіма 

уніфікованими інформаційними системами. 

Для формування БД ДПРС необхідно розробити структуру потенційних 

зв’язків між кортежами ПРІ. Узгоджені взаємозв’язки підсистем галузі господарської 

діяльності дозволять скоротити обсяги робіт зі створення БД. Визначення множини 

ПРІ в ПРС та розробка методу їх ранжування сприятиме уніфікації ПРІ (рис. 2.4). 

 
Рисунок 2.4 – Схема декомпозиції процесу формування наборів даних за 

результатом уніфікації з ранжуванням складових ДПРС 

Підхід уніфікації з ранжуванням сприятиме врегульованому способу 

перетворення кожного екземпляра множини ПРІ, що дозволить кваліфіковано 

розгортати складні структури БД з однозначними судженнями, унікальними ПРІ, 

чіткими зв’язками та запобіжниками. Вирішення завдання щодо створення ДПРС за 
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новою структурою має враховувати трансформування та конвертування існуючої 

розрізненої ПРІ зі старої форми цифрового опису ПРІ до нового. Також необхідно 

забезпечити перевірку на адекватність результатів перетворення розрізненої ПРІ.  

Відтворення масивів пропущених даних в ПРС реалізується за допомогою 

продукційної моделі. Продукційна модель – одна з моделей представлення знань, яку 

засновано на правилах. Вона дозволяє представити знання у вигляді правил виду 

«якщо (умова), то (дія)». 

Передачу, візуалізацію та зберігання впорядкованих ПРІ ДПРС варто 

забезпечити за допомогою XML-структур. Автоматизація документотворення 

результатів проектування при опрацюванні ПРІ також є важливим етапом 

інформаційної взаємодії та має бути врахована у розгортанні нової інформаційної 

технології. Наведений вище матеріал представляє методологію побудови 

моніторингу регіональних ресурсів, яка дозволяє створювати варіанти інформаційних 

моделей у концепції ДПРС. 

Сукупність представлених вище процесів обробки інформації формує валідну 

ПРІ, яку представлено на рисунку 2.5. 

 
Рисунок 2.5 – Схема декомпозиції контекстної діаграми 

формування процесів в ДПРС 
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Узагальнюючи наведені процеси формування інформаційної взаємодії 

представимо інформаційну технологію, яка забезпечує моніторинг регіональних 

ресурсів на основі валідної просторово-розподіленої інформації (рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Технологія формування узгодженої інформаційної взаємодії для 

системи моніторингу регіональних ресурсів (ДПРС) 

Розглянуто основні процеси перетворення даних, на основі яких побудовано 

технологію формування узгодженої інформаційної взаємодії для системи 

моніторингу регіональних ресурсів. 
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2.2. Задачі конвертування архівної просторово-розподіленої інформації 

 

Припустимо, що є множина розрізненої архівної ПРІ (𝐼𝐷), яка може 

представляти частину об’єктів координатного простору 𝐼𝐷 = {𝑆𝐷𝐼𝑖
𝐷}𝑖=1,𝑛4̅̅ ̅̅ ̅̅ , де 𝑛4 – 

загальна кількість об’єктів розрізненої архівної ПРІ. Будь-який об’єкт може 

характеризуватися кортежем параметрів ∀𝑖, 𝑆𝐷𝐼𝑖
𝐷 → 〈𝐺𝐴, 𝛹〉, де: 𝐺𝐴 – множина 

координат, описаних в старій системі координат 𝐴 = (𝑋𝐴, 𝑌𝐴, 𝑍𝐴), яка складається з 

відповідних доменів значень координатних осей 𝑋𝐴, 𝑌𝐴, 𝑍𝐴; 𝛹 – множина 

атрибутивних параметрів за старими правилами цифрового опису даних. У 𝛹 один 

або декілька атрибутивних параметрів відтворюють зв’язок з геометрією об’єкта.  

Означені екземпляри множини 𝐼𝐷 можуть: відноситися до певного 

координатного простору і мати властивість 𝑔, яка свідчить про належність до старої 

системи координат; бути описаними за певним цифровим класифікатором і мати 

властивість 𝑎, яка стосується старих правил цифрового опису екземплярів; 

представляти екземпляри архівної ПРІ – властивість  𝑑. Концептуально ці властивості 

відображають різний обсяг та зміст інформації про об’єкти. Розглянута варіативність 

ускладнює швидке застосування таких даних. 

Для того, щоб архіви масивів розрізненої ПРІ (𝐼𝐷) оброблялися разом з іншою 

ПРІ (𝐼), необхідно забезпечити відповідний, тобто однозначний цифровий опис. 

Перетворена ПРІ (𝐼) набуває наступних властивостей: 𝑖 – відповідність екземпляру 

конвертованої та верифікованої ПРІ, 𝑞 – належність до нової системи координат, 𝑏 – 

подання за новими правил цифрового опису екземплярів (рис. 2.7). 

Процес афінного перетворення відбувається над екземплярами множини ПРІ (𝐼) 

шляхом трансформування зі старого координатного простору 𝐴, який може включати 

базову систему координат та ряд похідних від неї систем, що описують геометрію 

архівної ПРІ (𝐼𝐷), до нового координатного простору 𝐵, який задовольняє вимогам 

сучасних способів позиціонування та діючої МРП. 
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Рисунок 2.7 – Загальний вигляд перетворення архівної ПРІ до однозначного 

координатного та атрибутивного простору. Блоки: 1-4 – різні варіанти ПРІ, 1`-4` – 

результати конвертування, 5 і 5` - узагальнені множини ПРІ відповідно до та 

після перетворення 

Для вирішення задач неоднозначних розбіжностей між застарілими та 

сучасними описами координатного простору необхідне складання 

трансформаційного поля на обмежену територію (адміністративний поділ, 

потужність об’єкта, тощо) [16]. Трансформаційне поле (аналог National 

Transformation Version 2 (NTv2) [97]) – модель обмеженої території з просторово 

визначеними в обох системах координат вершинами, яка забезпечує 

трансформування координат (рис. 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Ілюстрація принципів дії трансформаційного поля: 𝜔𝑥, 𝜔𝑦, 𝜔𝑧 – кути 

повороту навколо відповідних координатних осей 𝑋-абсцис, 𝑌-ординат та 𝑍-аплікат 

У ПРС виділяються такі методи трансформування даних [98]: 

− конформне трансформування Гельмерта; 
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− афінне перетворення – поліном 1-го порядку; 

− інтерполяційні поліноми 2-го та вищих порядків; 

− проективні методи; 

− інтерполяція кубічними сплайнами; 

− метод скінченних елементів.  

При використанні архівних матеріалів пропонуються практичні шляхи 

зменшення тих спотворень, що постійно виникають в циклі різного роду проектно-

виробничої обробки ПРІ. 

Вибір методу трансформування залежить від наявності опорних точок, їх 

кількості та потрібної точності визначення координат. Для забезпечення ведення 

тематичних ПРС між системами координат проводиться дві операції: 

− перетворення – емпірично строгий зв'язок (ключ); 

− трансформування – використання трансформаційного поля за допомогою 

Сплайн-функції, або використовуючи афінне трансформування координат методом 

скінченних елементів, що присутнє в популярних інформаційних продуктах (ArcGIS, 

Digitals). 

Інструмент Сплайн (Spline) [99, 100] використовує метод інтерполяції, який 

оцінює значення, використовуючи математичні функції, які зводять до мінімуму 

загальну кривину території, що моделюється, шляхом побудови згладженої поверхні, 

яка проходить точно через вхідні точки. 

Трансформаційне поле, як правило, створюється з використанням трикутних 

скінчених елементів по точкових об’єктах [83], які мають просторове визначення в 

обох системах координат в межах локальної території перетворення (рис. 2.8). 

Афінне перетворення може бути рекомендоване для випадків, коли 

спотворення ПРІ неоднорідні, тобто мають різний характер на різних її ділянках [7]. 

Заданий набір точок тріангулюється (розбивається на скінчені трикутні елементи). 

Область, що задається кожним трикутником, трансформується за допомогою 

афінного перетворення, побудованого за трьома опорними точкам, що відповідають 

вершинам трикутника. 
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ПРІ за межами трикутної сітки трансформуються так само, як і найближчий 

трикутник. Щоб кордони були зведені при складанні мозаїчного покриття з окремих 

фрагментів ПРІ, забезпечуються на кордонах фрагментів загальні опорні точки. 

Саме перетворення 1-го порядку (афінне) дозволяє обмежитись 3 опорними 

пунктами, що з економічно-практичної точки зори є вигідним. Разом з тим варто 

пам’ятати, що афінне перетворення може компенсувати лише загальні спотворення 

типу зміщення, повороту і розтягування. Тобто афінне перетворення зможе 

трансформувати паралелограм в прямокутник, але не зможе зробити прямокутник з 

трапеції загального вигляду. 

Конвертування та валідація передбачає процес приведення розрізненої ПРІ (𝐼𝐷) 

у відповідність до актуальної МРП (𝑍), тобто нових стандартів та класифікацій ПРІ. 

За смисловим контекстом інформація про об’єкт має бути представлена без 

суттєвих відмінностей. Цього не можна сказати про найменування, типізацію та 

кодування всіх даних одного й того ж просторового об’єкту в двох (і більше) 

структурах подання старої класифікації. Прямий перехід масиву значень атрибутів 

без втрати або спотворення даних є неможливим [10]. 

Для порівняння моделей даних один і той же об’єкт представлено в різних 

системах класифікації (табл. 2.1). У відповідності до трьох варіантів організації даних 

[10] з таблиці 2.1 склад кількості класів ПРІ для створення цифрової моделі 

місцевості: 

− за старими правилами опису може сягати 502 класів й більше; 

− за новими правилами реалізації класифікатора [101] узагальнено до 110 

класів; 

− за новими правилами реалізації класифікатора на локальну територію [102] 

множина складає 53 класи. 

За кількістю класів концепція нової класифікації ПРІ є значно уніфікованою. 

Нова цифрова модель класифікатора ПРІ є базисом просторової інформації, що 

дозволить перевести масиви архівної ПРІ (𝐼𝐷) у відповідність до складових МРП, а 

саме до базових наборів ПРІ (𝐼) у стандартизованій цифровій формі подання. 

Класифікатор розробляється для конкретного застосування і повинен передбачати 
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наперед всі можливі поєднання типів об'єктів і їх характеристик. Інформація 

подається в цифровому вигляді як сукупність опису класів ПРІ, видів об'єктів і їх 

умовних позначень, а також видів семантичних (атрибутивних) характеристик і 

значень, що служить ядром БД цифрової моделі [4, 10]. 

Таблиця 2.1 – Порівняння ідентифікаційних даних для ПРІ в частині трубопроводів 

в старих та стандартизованих правилах цифрового опису 

Назва 

характеристики 

Значення характеристики екземпляра класу: 

старий опис 

(використовується 

рядом проектних 

організацій) 

новий опис 

(згідно 

стандартів) 

новий опис 

(пропонований 

місцевим 

департаментом 

згідно стандарту) 

TYPE 
Газопровід 

середнього тиску 
Трубопроводи Газопровід 

ID 
Газопровід 

середнього тиску 
TD_TrubProv GAS_PIPELINE 

CODE 51314200 51310000 

Як домен: 

51314100 

51314200 

51314300 

Посилання на 

список типів 

об’єктів каталогу 

Не передбачено 08_1 4.4.2 

Цифровий класифікатор складається з наступних підмножин: 

− шарів (класів ПРІ, таблиць), що містять об'єкти; 

− параметрів (полів, атрибутів), в яких зберігаються характеристики об'єктів; 

− бібліотеки умовних позначень, що визначає відображення шарів і параметрів. 

Якщо дані ПРІ організовані за певним класифікаторами, то їх формалізують як 

множину класів, які в свою чергу є шаблонами для збереження екземплярів ПРІ [10]. 

В цьому випадку множина класів це структура, яка є набором даних 

екземплярів одного і того ж типу, що не повторюються (кожен екземпляр множини є 

унікальним). Множина може розглядатися як сукупність класів, що формують 

суперклас-класифікатор (Ω) як одне ціле. Порядок слідування екземплярів множини 

не має принципового значення. 
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Впорядкування ПРІ дозволить наповнювати БД однорідними масивами 

архівних матеріалів, що дасть значний позитивний результат у реалізації концепції 

ДПРС. 

Перевірка на адекватність будь-яких результатів конвертування масивів даних 

є важливим етапом у наповненні БД. У роботі [3] представлено підходи, які 

дозволяють ОПР та користувачам ПРС маркувати пропущену інформацію у великих 

масивах ПРІ [3]. Перевірка різних наборів даних на правильність формує свої критерії 

згідно МРП і виводить результат у документ текстового формату. 

У праці [103] досліджуються моделі видо-кліматичної оболонки, які 

прогнозують майбутні події. Якщо супроводжувати такі моделі відповідним 

контекстом, валідацію розглядають як потенційно корисний інструмент. 

Для оцінки корисності величезних масивів даних щодо продуктів рослинного 

покриву [104] також використовують валідаційні процеси. Валідація допомагає 

формувати чітку структуру стратифікації (розшарування пластів породи) при 

врахуванні факторів кліматичної та рослинної класифікації щільності населення. 

В останні роки зростання величезних транзакційних і експериментальних 

наборів даних разом з вимогами до інтелектуального аналізу цих даних створили 

потреби в алгоритмах кластеризації, які масштабуються і можуть застосовуватися в 

різних областях. У дослідженні [105] наголошується, що валідація на основі 

кластерного аналізу концептуально може виявляти групи схожих об'єктів та 

розподіляти шаблони і кореляційні особливості у великих наборах даних. 

У статті [106] вказано, що валідація є необхідним кроком для прийняття моделі, 

що працює з наборами даних. Для оцінки ефективності моделі впроваджується 

показник відповідності між даними, що спостерігаються та даними, що моделюються. 

За матеріалами дослідження [107] валідація застосовується при переносі баз 

даних, що є сьогодні актуальним. Перевірка великих і складних масивів даних 

стосується не самого їх змісту, а всієї схеми даних. З метою зменшення ресурсних 

витрат, процес перевірки пропонується проводити тільки за кількістю рядків даних, 

що мігрують між двома базами. 
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У роботі [108] процес валідації використовується для виявлення та виправлення 

помилок у файловій системі. Додаток, що розглядається в цьому дослідженні, 

перевіряє та виявляє помилки серед параметрів системи і зберігає результати 

перевірки до файлів формату CSV. 

Методи перевірки відіграють важливу роль у виявленні можливих помилок або 

невідповідностей. Так у [109] валідацію з відповідним критерієм вимог розглядають 

як гетерогенний процес, заснований на застосуванні різних незалежних методів. 

В Правилах GMP Великобританії (Orange Guide, 1983): валідація – дія по 

доведенню того, що будь-який матеріал, процес, процедура, діяльність, обладнання 

або механізм, що використовуються для виробництва або контролю, можуть досягти 

результату на який очікують. А визначення валідації в FDA США (US FDA, 1987) є 

таким: валідація – одержання достовірного доказу, що дає високу ступінь впевненості 

в тому, що процес буде постійно формувати продукт, що відповідає встановленим 

критеріям якості. 

Для забезпечення валідаційного процесу потрібно вирішити такі завдання: 

− провести аналіз архівної ПРІ (𝐼𝐷); 

− сформувати ряд правил перевірки; 

− реалізувати процес валідації та отримати результат перевірки у звітній формі 

в якості маркувань пропущеної ПРІ в БД (𝐼𝑀). 

Оскільки валідація застосовується в різних сферах, то її застосовують різними 

способами в залежності від обмежень даних для перевірки. 

Посимвольна перевірка. Така перевірка виконується в наданому для 

користувача інтерфейсі і може слугувати, як лексичний аналіз компілятора для 

виявлення недопустимих символів, тому її ще називають «лексичною». 

Перевірка окремих значень. Дана перевірка встановлюється в окремому полі та 

виконується під час введення даних і після завершення введення, коли поле втрачає 

фокус. Такі перевірки по аналогії з компіляторною термінологією називають 

«синтаксичними». 
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Сукупність вхідних значень. Перевірка відбувається після того, як програма 

отримала дані. Під час даної валідації виконуються так звані «семантичні» перевірки, 

націлені не тільки на окремі значення, а і на взаємозв’язки між ними. 

Перевірка стану системи після обробки даних. Даний спосіб застосовують, 

коли перевірку вхідних даних не вдається виконати, тобто дані обробляють з 

можливістю повернути все до початкового стану. Таку перевірку часто називають 

«транзакційною». 

Отже, валідація – доказ того, що процес працює, як повинен. Представлений 

вище спосіб перевірки стану системи після обробки даних цілком підпадає під 

завдання даного дослідження. 

В результаті проведення валідації серед всього обсягу ПРІ (𝐼) за розробленими 

правилами перевірки може бути визначено множину ПРІ (𝐼𝑉), яка є валідною у 

відношенні до МРП (𝑍), та маркованою множиною ПРІ (𝐼𝑀), що містить дані різної 

ступені невідповідності. Для 𝐼𝑉 характерною є властивість 𝑣, яка відповідає валідним 

екземплярам ПРІ. Для 𝐼𝑀 характерною є властивість 𝑚, яка характеризує 

невідповідну (пропущену) ПРІ. Ці множини мають загальну властивість 𝑧, яка 

визначає нормативну відповідність екземплярів ПРІ (рис. 2.9). 

 
Рисунок 2.9 – Процес валідації ПРІ згідно вимог МРП. Блоки: 1`-4` – результати 

конвертування з верифікацією, 5` – множини ПРІ після перетворення, 6 – 

екземпляри МРП, 7 – МРП, 8 – множина пропущеної ПРІ, 9 - множина валідної ПРІ, 

1``, 2`` – пропущені екземпляри ПРІ після валідації, 3``, 4`` – валідні екземпляри ПРІ 

Інструменти верифікації та валідації можуть виявити невідповідності, але 

навіть частково не дозволяють відтворити такі дані у процесі інформаційної взаємодії. 
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Це спонукає до пошуку додаткових методів розгортання ДПРС, у яких має бути 

передбачене відтворення пропущених даних. 

Таким чином, афінне перетворення рекомендоване для випадків, коли 

геометричні спотворення ПРІ неоднорідні. Зазначено, що конвертування передбачає 

процес приведення розрізненої ПРІ у відповідність до нових стандартів та 

класифікацій ПРІ. Встановлено, що інструменти верифікації та валідації дозволяють 

виявляти невідповідності, але не відтворюють такі дані у процесі інформаційної 

взаємодії. 

 

2.3. Метод впорядкування структури інформаційної взаємодії у системі 

підтримки рішень 

 

Для вирішення питання щодо визначення достатньої множини ПРС для 

належного функціонування моніторингу регіональних ресурсів необхідно 

проаналізувати базис МРП. Визначення базису МРП обумовлює існування ряду ПРС 

та ключових ПРІ, які в свою чергу визначають взаємодію ПРС. Основні відношення 

між ПРІ, ПРС та МРП подано за допомогою повного декартового добутку: 

𝑅 ⊆ 𝐼 × 𝐼𝑆 × 𝑍.     (2.2) 

МРП встановлює склад ПРІ, які є формуючим стрижнем для аналізу та відбору 

ПРС. У множині 𝑅 (𝑔 – загальна кількість кортежів 𝑟) враховані підмножини (𝑔𝑖 ≤ 𝑔, 

де 𝑖 = 1,2,3,4), що є окремими випадками співвідношень доменів 𝐼, 𝐼𝑆, 𝑍: 

𝑅[𝛼(𝑟𝑔1)] = {𝑟𝑔1|𝑟𝑔1 ∈ 𝑅 ∧ 𝛼(𝑟𝑔1) = "Правило 1", 𝑔1 = 1, 𝑡̅̅ ̅̅ },

𝑅[𝛽(𝑟𝑔2)] = {𝑟𝑔2|𝑟𝑔2 ∈ 𝑅 ∧ 𝛽(𝑟𝑔2) = "Правило 2", 𝑔2 = 1, 𝑢̅̅ ̅̅ ̅},

𝑅[𝛾(𝑟𝑔3)] = {𝑟𝑔3|𝑟𝑔3 ∈ 𝑅 ∧ 𝛾(𝑟𝑔3) = "Правило 3", 𝑔3 = 1, 𝑣̅̅ ̅̅̅},

𝑅[𝛿(𝑟𝑔4)] = {𝑟𝑔4|𝑟𝑔4 ∈ 𝑅 ∧ 𝛿(𝑟𝑔4) = "Правило 4", 𝑔4 = 1, 𝑤̅̅ ̅̅ ̅},

  (2.3) 

де 𝑅[𝛼(𝑟𝑔1)], 𝑅[𝛽(𝑟𝑔2)], 𝑅[𝛾(𝑟𝑔3)], 𝑅[𝛿(𝑟𝑔4)] – підмножини, які складаються з 

елементів, що задовольняють правилам 1 (кортежі від 1 до 𝑡), 2 (кортежі від 1 до 𝑢), 

3 (кортежі від 1 до 𝑣), 4 (кортежі від 1 до 𝑤); "Правило 1" – визначає ту частину ПРІ, 

яка відповідає вимогам МРП, або представляє елементи інформації, що входять до 

інтервалу допустимих значень атрибутів, тобто умова 𝛼 характеризує таку частину 
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ПРІ, яка не передбачена чи не внесена з різних причин у будь-якій з існуючих 

тематичних ПРС; "Правило 2" – визначає задекларовані в МРП підсистеми, що 

повинні брати участь в інформаційній взаємодії, тобто умова 𝛽 представляє ПРС, які 

є ненаповненими відповідним інформаційним контентом або функціонує без 

урахування ПРІ; "Правило 3" – визначає ПРІ, які віднесено до певних тематичних 

ПРС, тобто умова 𝛾 відображає цифровий опис даних, який не відповідає діючій 

МРП; "Правило 4" – визначає такі ПРІ, які належним чином описані в середовищі 

регламентованої МРП та тематичних ПРС, тобто умова 𝛿 включає ПРІ, які є 

валідними щодо МРП і зберігаються в БД діючих задекларованих ПРС. 

Щоб визначити механізм оптимізації та покращення стану інформаційної 

взаємодії проілюструємо процес моніторингу регіональних ресурсів на прикладі 

(рис. 2.10). 

 
Рисунок 2.10 – Існуюча структура інформаційної взаємодії для 

отримання даних про об’єкти 

Проведемо дослідження зв’язки між сегментами (рис. 2.10) більш детально. 

Асоціація «1» характеризує відношення між множиною 𝑂 і 𝑍: ОПР і користувачі через 

потреби та досвід використання ПРІ породжують нові та коригують існуючі правила 

у МРП. Асоціація «2» характеризує відношення між множиною 𝑍 і 𝐼: МРП формує 

перелік та вимоги до ПРІ (до епохи впровадження інформаційних технологій МРП 

безпосередньо демонструвала способи створення продукту ПРІ). Асоціація «3» 

характеризує відношення між множиною 𝑍 і 𝐼𝑆: МРП породжують ряд тематичних 

ПРС, які обслуговують необхідні процеси з обробки ПРІ. В даному сегменті 

відношення можуть існувати ризики множення ПРС до ситуації, коли ПРІ буде 

надмірно зростати та дублюватися, набирати якості неоднозначності і конфліктності. 

𝐼 

𝑍 

𝑆𝐷𝑆1 

𝛰 

… 𝑆𝐷𝑆2 𝑆𝐷𝑆𝑚 

1 

2 

4 

3 



78 

Асоціація «4» характеризує відношення між множиною 𝐼 і 𝑂: сформована ПРІ 

використовується ОПР та користувачами. 

Зрозуміло, що така структура «інформаційного скелету» не є оптимальною. На 

практиці це суттєво затримує обмін ПРІ між ОПР та користувачами. Це також 

ускладнює погоджувальні процедури та збільшує час реалізації інформаційних 

проектів. 

Уніфікація проводиться за рахунок певних спільних ознак. Спільні ознаки є 

також відображенням перетину підмножин ДПРС. Щоб однозначно встановити такі 

ознаки необхідно визначити неподільні об’єкти в системі інформаційної взаємодії. 

Декомпозиція передбачає аналіз існуючих асоціацій і їх розкладання на 

стрижневі сутності. За правилом декомпозиції визначається вихідна система, яка 

розташовується на нульовому рівні. Після її розділення визначаються підсистеми 

першого рівня. Розділення цих підсистем або деяких з них призводить до появи 

підсистем другого рівня і т. д. Кількість рівнів визначаються вимогами прозорості і 

зручності сприйняття одержуваної ієрархічної структури, її відповідності рівням 

знання працюючого з нею ОПР. За нижній (елементарний) рівень підсистем беруть 

такий, на якому розташовуються складові, розуміння природи яких або їх опис 

доступний ОПР чи користувачу. Число рівнів ієрархії впливає на наочність 

структури: багато рівнів – завдання важке, мало рівнів – зростає число підсистем, що 

знаходяться на одному рівні і складно встановити між ними зв'язки. Зазвичай, 

залежно від складності системи і необхідної глибини опрацювання, виділяють 3 … 6 

рівнів. Рисунок 2.11 демонструє розкладання ДПРС на основні інформаційні складові 

як ієрархічну структуру. 

 

Рисунок 2.11 – Загальна схема декомпозиції ДПРС 

Аналіз взаємодії ПРС спирається на встановлення стрижневих сутностей ПРІ. 

В МРП базовою інформаційною одиницею вважається відомість. Згідно академічного 

тлумачного словника [110], відомості (Відомість – knowledge, information, notability) 
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це: певні факти, дані про кого-, що-небудь; знання (тільки множина) в якій-небудь 

галузі; зроблений за встановленою формою список яких-небудь цифрових або інших 

даних [111]. 

Як відомо, об'єкт – це деяка сутність реального світу або концептуальна 

сутність. Об'єкт може бути чимось конкретним, наприклад дика тварина, житловий 

будинок, мінеральний ресурс або концептуальним, як, наприклад, популяція тварин, 

житловий масив, надра. Для певної ПРС об'єктом є концепція, абстракція або річ з 

чітко визначеними межами і значенням. Відомість це той самий об’єкт тільки 

зазначений в площині МРП. Точніше, об’єкт є окремим випадком відомості, яка 

визначена в МРП. Отже відомість може бути конкретною або концептуальною. 

В БД ПРС основним структурним сегментом є таблиці. Саме в них зберігаються 

всі відомості або дані. Таблиця складається із записів (рядків) і полів (стовпців). Запис 

містить певні дані про конкретний об’єкт або явище. Поля містять різні типи даних, 

наприклад текст, числа, дати та гіперпосилання. Поле містить дані про один аспект 

(атрибут). Поля в БД ПРС ототожнюють з атрибутами об’єкта. Кожен запис має 

значення поля – значення атрибуту. 

На мові UML клас (class) – це опис групи об'єктів із загальними властивостями 

(атрибутами), поведінкою (операціями), відносинами з іншими об'єктами і 

семантикою. Іншими словами, клас – таблиця, як шаблон для цифрового опису 

об'єкта, а об'єкт – екземпляр конкретного класу чи запис в таблиці. Отже відомість у 

загальному представленні це екземпляр множини ПРІ і екземпляр конкретної таблиці, 

як підмножини ПРІ. 

Для формування списків можуть використовуватися різного роду статистичні 

класифікації та класифікатори, які призначені для групування та систематизації 

інформації про поняття, об’єкти, явища, тощо в стандартний формат, що допомагає 

визначити їх подібність. В теоретико-множинному підході такого роду списки 

ототожнюють з доменами, що також є важливим сегментом в забезпеченні 

однозначної структури БД ПРС. Домен – список допустимих значень атрибутів. 
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У міжнародній статистичній практиці класифікацією прийнято називати 

вичерпний і структурований набір описаних категорій, які найчастіше представлені у 

вигляді ієрархії за допомогою цифрових та літерних кодів [112]. 

Розрізняють поняття "класифікація" та "класифікатор". Класифікатор – 

документ, що містить класифікацію, відомості про її призначення і сферу 

застосування, а також за потреби відповідні пояснення;.. класифікація – множина 

об’єктів класифікації, систематизованих і розподілених за їх схожістю чи несхожістю 

відповідно до визначених ознак і прийнятих методів класифікації на підмножини, 

яким надані коди;.. об’єкт класифікації – екземпляр множини (поняття, явище тощо), 

що класифікується;.. [113]. 

Класифікація є окремим випадком ділення, як логічна операція над поняттями. 

Отримані в результаті розподілу групи називаються членами поділу. Ознака, за якою 

здійснюється розподіл, іменується підставою поділу. 

У кожному діленні є ділене поняття, підстава поділу і члени поділу. Наприклад, 

адміністративно-територіальні одиниці діляться на село, селище, селище міського 

типу, місто, район міста та інші. Підставою поділу служить категорія такого об'єкта. 

Отже, в національній статистичній практиці документ, який використовується 

для групування та кодування інформації про об’єкти та явища, може бути виражений 

комплексно, як класифікатор, та спрощено, як класифікація. В МРП класифікації 

можуть бути представлені такими назвами (вони з цих слів так і починаються) як: 

класифікатор, перелік, форми, коди, дані, типи, підстави [1]. 

Щодо предметної області класифікації розподіляються на економічні 

(класифікація видів економічної діяльності – КВЕД), соціальні (класифікатор 

професій), юридичні (класифікація організаційно-правових форм господарювання), 

географічні (класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою 

України). 

За ступенем гармонізації розрізняють класифікації модельні (довідкові), 

похідні та пов’язані. За рівнем розповсюдження класифікації бувають міжнародні 

(класифікації ООН), регіональні (класифікації ЄС), національні (класифікації України 

або інших держав) [114]. 
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Для однозначності розкриття дослідження зупинимося на таких поняттях: 

відомість – значення атрибуту, комплексна відомість – запис в таблиці; класифікатор 

– систематизоване зведення (перелік) значень атрибутів. На рисунку 2.12 

представлено загальну концепцію формування ДПРС на основі декомпозиційного 

методу з визначеними рівнями її складових. 

 
Рисунок 2.12 – Концептуальна модель створення бази даних ДПРС моніторингу 

регіональних ресурсів 

Композиційний метод на основі агрегування може розглядатися як модель 

галузевого планування [13, 14]. Як відзначалося раніше, ДПРС може задаватися 

наступним набором множин: 𝐼𝑆 = {𝑆𝐷𝑆𝑗}
𝑗=1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅

 – множина підсистем в ДПРС;  

𝐼 = {𝑆𝐷𝐼𝑖}𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅ – множина ПРІ в ДПРС; 𝑍 = {𝑅𝑆𝑅𝑘}𝑘=1,𝑙̅̅̅̅  – МРП, яка пов’язана з ДПРС. 

Відповідно окреслимо логічні відношення: будь-яка підмножина відомостей має 

відношення до всіє інформації 𝐼𝑗 ⊆ 𝐼, а також її включено до обробки 𝑗-підсистема 

(𝑆𝐷𝑆𝑗); будь-яка підмножина класифікаторів має відношення до всіє інформації 𝐶𝑗 ⊆

𝐼, а також її включено до обробки 𝑗-підсистема (𝑆𝐷𝑆𝑗). 

ДПРС

ПРС

Колекція 

ПРІ

ПРІ Таблиця

ЗаписЗначення 

атрибута

Поле

2..*

2..*

2..*

1..*

2..*

1..*1

Умовні позначення: 
– з'єднувач вкладання (пакетування) – 

вираження входження або вкладеності 

екземплярів всередині інших екземплярів 

 

– з’єднувач агрегації – тип асоціації, який 

показує, що екземпляр містить або 

складається з інших екземплярів 

 

– типи зв’язку (роль) між екземплярами – 

2, або більше ніж 2 екземпляри 
2..* 
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Під час виявлення складових ДПРС згідно МРП може бути встановлено ряд 

негативних характеристик функціонування та взаємодії між ПРС: дублювання ПРІ; 

реверсивність потоку ПРІ; надмірну зв’язність; заплутаність зв’язків між ПРС. Етап 

інфологічного моделювання ДПРС має враховувати ці фактори. Може виникнути 

потреба в оптимізації зв’язків між ПРС. 

Проведений аналіз та дослідження [5, 6, 37] «підказали» можливість 

реорганізації процесу впровадження концепції ДПРС: найбільш оптимальною на 

етапі інфологічного моделювання є необхідність виключення дублюючих 

екземплярів на всіх рівнях системи. 

Для виключення факторів дублювання необхідно встановити порядок 

інформаційної взаємодії між ПРС. Така ідея розглядалась у роботах [5, 13, 15]. 

ОПР має визначати та систематизувати положення, які: 

− свідчать про залежність ПРС, що розглядається, від інших пов’язаних ПРС; 

− свідчать про фундаментальність (базовий рівень, перше згадування) ПРІ 

даної ПРС по відношенню до інших. 

Під час аналізу МРП виявлено твердження щодо положення (рангу) даної ПРС 

серед інших діючих ПРС на шляху до формування концепції ДПРС. У [1] описано 

послідовність пошуку домінант на множині всіх профільних підсистем для 

визначення місця підсистеми в концепції динамічної інформаційної системи, що є 

підґрунтям для визначення відповідних експертних методів [115]. 

На практиці для ранжування частіше всього застосовується числове подання 

упорядкованої послідовності строгого порядку у вигляді натуральних чисел – шкала 

порядку або рангова шкала. Для цього використовується числова послідовність, коли 

найбільш переважній ПРС приписується найменше число і по зменшенні переваг до 

інших ПРС приписуються послідовно зростаючі числа. Числа в цьому випадку 

вважаються рангами [116, 117]. 

Крім відносин строгого порядку між ПРС може існувати відношення 

еквівалентності. В результаті упорядкування може утворитися нестрогий порядок. 

Для відносин нестрогого порядку доведено існування числової системи з відносинами 

нерівності та рівності між числами, що описують властивості ПРС. Будь-які дві 
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цифрові системи для нестрогого порядку пов'язані між собою монотонним 

перетворенням. Отже, ранжування за умови еквівалентних ПРС представляє собою 

вимірювання на порядковій шкалі. 

При багатокритеріальній оцінці та ранжуванні формуються критерії, показники 

оцінки, рейтингові коефіцієнти, що характеризують ПРС [118]. За участі експертної 

оцінки деякі математичні залежності зможуть допомогти логічно розставити 

пріоритети. 

Ранжування ПРС в концепції ДПРС включає такі етапи: 

− визначення правил, тобто МРП (𝑍 = {𝑅𝑆𝑅1, 𝑅𝑆𝑅2, 𝑅𝑆𝑅3, . . . , 𝑅𝑆𝑅𝑙}); 

− визначення множини ПРС (𝐼𝑆 = {𝑆𝐷𝑆1, 𝑆𝐷𝑆2, 𝑆𝐷𝑆3, . . . , 𝑆𝐷𝑆𝑚}); 

− визначення множини критеріїв (C𝑟) на основі ПРІ, яка характеризує кожну 

ПРС; 

− виявлення відносної важливості критеріїв за допомогою експертного аналізу 

предмету дослідження; 

− застосування правил для одно- або багатокритеріальної оцінки та ранжування 

ПРС. 

Експертом групуються екземпляри 𝑍 відповідно до їх безпосередньої асоціації 

з визначеною 𝑆𝐷𝑆𝑗 (𝑍𝑗 ⊆ 𝑍). 𝑆𝐷𝑆𝑗 у свою чергу характеризується кількістю зв’язків з 

іншими ПРС, відомостями (𝐼𝑗), класифікаторами (𝐶𝑗). 

В основі ранжування лежить попарне порівнянні всіх ПРС [15]. Парне 

порівняння представляє собою найпростішу процедуру для встановлення переваг 

ПРС. При порівнянні всіх пар ПРС можливо або відношення строгого порядку, або 

відношення еквівалентності. Звідси випливає, що парне порівняння, так само як і 

ранжування, направлені на впорядкування екземплярів у порядковій шкалі. 

В результаті порівняння пар ПРС експерт заявляє, що перша ПРС вища за 

другу, або навпаки, або вони є еквівалентними. Як результат, утворюється пакет 

таблиць. Порівняння всіх можливих пар не дає повного упорядкування ПРС. Тому 

виникає задача ранжування ПРС за результатом їх парного порівняння. 

Парні порівняння є відображенням бінарного відношення і сукупно формують 

підмножину впорядкованих пар. Таке відношення має вигляд 
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𝑅𝑒 ⊆ 𝐼𝑆 × 𝑅𝑔      (2.4) 

де 𝐼𝑆 – область визначення всіх ПРС; 𝑅𝑔 – область значень всіх рангів. 

Результати ранжування зручно представляти у вигляді матриць парних 

порівнянь [15]. Таке представлення є зручним для проведення обробки результатів 

групового ранжування. У силу подання бінарних відношень за допомогою матриці 

запропоновано формалізувати процес експертної оцінки складових. Відповідно 𝑎𝑗,ℎ – 

екземпляр матриці розмірністю 𝑚 × 𝑞, в якому вказується величина відношення чи 

показник експертного оцінювання, тобто: 

𝑎𝑗,ℎ
𝑅 = {

1, якщо 〈𝑆𝐷𝑆𝑗, 𝑟ℎ〉 ∈ 𝐼𝑆 × 𝑅𝑔, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝑞̅̅̅̅̅,

0, у протилежному випадку,
 

де 𝑆𝐷𝑆𝑗 – 𝑗-ПРС, як екземпляр множини 𝐼𝑆 обсягом 𝑚-екземплярів; 𝑟ℎ – ℎ-ранг 

підсистеми, як екземпляр 𝑅𝑔 обсягом 𝑞-екземплярів. 

Під час експертного оцінювання можуть виникати нерівнозначності в середині 

області визначення чи значень. В межах однієї області екземпляри можуть, як 

особливість, мати ваги чи бути в певній ієрархії один до одного. Встановлене 

відношення між екземплярами може мати значення (𝑏𝑅) в інтервалі відмінному від 

нуля, тобто 0 < 𝑏𝑘1
𝑅 ≤ 1, де 𝑘1 = 1, 𝑛𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑛𝑘 – кількість інтервалів. 

Тоді показник відношення може заповнюватися експертом за наступним 

правилом: 

𝑎𝑗,𝑗1
𝑅 = {

𝑏𝑘1
𝑅 , якщо 〈𝑆𝐷𝑆𝑗 , 𝑟𝑗1〉 ∈ 𝐼𝑆 × 𝑅𝑔,

0, у протилежному випадку.
    (2.5) 

Після визначення порядку ПРС стає можливим впорядкування ПРІ, які є їхньою 

основою. Необхідно розробити структуру потенційних зв’язків між кортежами ПРІ. 

Узгоджені взаємозв’язки підсистем моніторингу регіональних ресурсів дозволять 

скоротити обсяги робіт зі створення БД. 

Після розробки методу ранжування ПРС та визначення множини відповідної 

ПРІ виконується уніфікація складових підсистем. Ранжування ПРС сприятиме 

визначенню того, в якій ПРС ті чи інші підмножини ПРІ формуються вперше. 

У роботі [5, 7] запропоновано першовідомості ПРС нижчого порядку 

представляти як посилання через ключі в усіх інших ПРС вищого порядку. Отже при 
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побудові БД ДПРС такі співпадіння будуть замінені в ПРС вищого рівня 

лінком/ключем першоджерела (першовідомості), що є бінарним відношенням між 

парами екземплярів (𝑅). Кожна пара представляє собою відомість та систему, до якої 

вона відноситься. Область визначення (𝐷(𝑅)) в такому відношенні є неуніфіковані 

пари (𝑋), а область значень (𝐸(𝑅)) – ті ж самі пари після уніфікації відомостей (𝑌): 

𝐷(𝑅) = {𝑥|〈𝑥, 𝑦〉 ∈ 𝑅} та 𝐸(𝑅) = {𝑦|〈𝑥, 𝑦〉 ∈ 𝑅},    (2.6) 

де 𝑥 – неуніфікована пара (відомість (𝑆𝐷𝐼𝑖) та її система (𝑆𝐷𝑆𝑗)) 𝑥 = 〈𝑆𝐷𝐼𝑖 , 𝑆𝐷𝑆𝑗〉, 𝑦 – 

уніфікована пара (уніфікована відомість (𝑆𝐷𝐼𝑈𝑖) та її система (𝑆𝐷𝑆𝑗))  

𝑦 = 〈𝑆𝐷𝐼𝑈𝑖 , 𝑆𝐷𝑆𝑗〉. Таблиця 2.5 показує приклад уніфікації згідно відношення 𝑅. 

Таблиця 2.5 – Ілюстрація заміни відомостей ключами згідно рангів 

пов’язаних підсистем 

№з/п 
Ранг 19 Ранг 17 Ранг 15 Ранг 14 Ранг 10 Ранг 8 

Система 2 Система 7 Система 11 Система 17 Система 4 Система 19 

1  Відомість 1 
Відомість 1 Відомість 1 

 
Відомість 1 

Ключ 1 Ключ 1 Ключ 1 

2 Відомість 2 
Відомість 2 

    
Ключ 2 

3 Відомість 3   
Відомість 3 Відомість 3 

 
Ключ 3 Ключ 3 

Метод уніфікації з ранжуванням створює базис для формування нової 

кваліфікованої структури ДПРС та відповідних БД. Такий підхід значно впорядковує 

структуру інформаційної взаємодії. Попри те, що цей метод не убезпечує від 

пропущених даних, він дозволяє розробляти в подальшому чіткі правила щодо 

відтворення ПРІ в концепції ДПРС. 

Таким чином, визначено базові складові інформаційної взаємодії та характер 

відношень між ними. Досліджено ієрархічну структуру та встановлено стрижневі 

сутності ПРІ за допомогою методу декомпозиції. Показано, що метод уніфікації з 

ранжуванням дозволяє впорядкувати структуру інформаційної взаємодії та розробити 

в подальшому чіткі правила щодо відтворення ПРІ в концепції ДПРС. 
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2.4. Обробка та представлення інформації для прийняття рішень в умовах 

невизначеності просторово-розподілених даних 

 

В ДПРС може формуватися ряд показників чи явищ, що змінюються в часі за 

своєю суттю або з інших причин. Дані часто відсутні в дослідженнях галузей 

економіки, оскільки ОПР вирішили не повідомляти про критичну статистику або 

тому, що ця інформація є недоступною. Іноді пропущені значення зумовлені роботою 

ОПР – наприклад, коли збір даних виконується неправильно або з помилками. Ці 

форми відсутності приймають різну якість, з різним впливом на обґрунтованість 

висновків в дослідженнях: відсутні повністю випадковим чином, відсутні випадково 

і відсутні не випадково [2, 9, 28, 29]. 

При опрацюванні інформації регіональних ПРС можливі випадки пропущених 

даних або «missing data», що в визначається [119], як значення, що не є готовими для 

постачальника даних. Більше того, правильного значення може не існувати. Іншими 

словами, це неповні, невірні, відсутні, дубльовані, пошкодженні, знищені або 

застарілі дані. 

Розуміння причин відсутності частини даних є важливим для коректної 

обробки всього масиву даних. Якщо значення повністю відсутні у випадковому 

порядку, вибірка даних, ймовірно, ще є репрезентативною. За інших обставин аналіз 

може бути упередженим. 

У ситуаціях, коли можливі відсутні значення, ОПР часто консультується щодо 

використання надійних методів аналізу даних. Аналіз є надійним, коли є впевненість, 

що незначні або помірні порушення основних припущень методу приведуть до 

незначного відхилення або спотворення висновків. 

Деякі пропущені дані концептуально і тимчасово запропоновано замінювати 

відомими значеннями [120]. Існує багато засобів заповнення прогалин після етапу 

збору даних: заповнення середнім значенням, пропорційне розміщення спостережень 

з пропущеними даними за вже існуючими градаціями шкали, обчислення можливого 

значення з використанням регресійної моделі і таке інше. 
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Наприклад, прізвища та ініціали суб’єкта земельних відносин доцільно 

генерувати за допомогою його родичів. До відтворених ПРІ додається позначка, що 

ця інформація «наближена» за певною точністю, нормативною допустимістю. 

Для того щоб побудована модель ДПРС була нормативно узгодженою з МРП 

дані доцільно коригувати за допомогою продукційної моделі. Продукцією 

(продукційним правилом) називають вираз наступного вигляду 

𝑃𝑅: (𝑆, 𝐶𝑜, 𝐴𝑃 → 𝐵𝑃 , 𝑃),     (2.7) 

де 𝑃𝑅 – ім’я продукції, у якості котрого може виступати деяка лексема, що відбиває 

суть даної продукції або її порядковий номер; 𝑆 – екземпляр, що характеризує сферу 

застосування продукції чи пріоритет правила; 𝐶𝑜 – умова застосування продукції; 𝐴𝑃 

– антецедент (передумова, умови правила), який являє собою комбінацію умов 

правила (припущень про наявність деяких властивостей, що приймають значення 

істина або хибність з визначеним ступенем вірогідності), з'єднаних логічними 

зв'язуваннями (∧, ∨ і т. д.); «→» – знак секвенції; 𝐵𝑃 – консеквент (висновок, наслідки 

правила), який містить опис дій, що повинні бути виконані над робочою пам'яттю у 

випадку виконання відповідних умов, 𝐴𝑃 → 𝐵𝑃 – множини передумов (умов) та 

множини висновків (наслідків, дій) правил, як складові продукції; 𝑃 – постумови 

продукції. Продукційні правила читаються в такий спосіб: якщо передумови 𝐴𝑃 є 

вірними, то виконати дії 𝐵𝑃. 

Сфера застосування (𝑆) – визначає для яких випадків може бути застосована 

продукція, тобто задає множину екземплярів для якої продукція є застосовною. Поділ 

знань на окремі сфери дозволяє заощаджувати час на пошук потрібних знань. 

Умова застосовності продукції (𝐶𝑜) – визначає при якій умові продукція може 

бути виконана. Звичайна умова застосовності продукції являє собою логічний вираз. 

Коли вона приймає значення «істина», продукцію може бути активізовано. Якщо 

умова є хибною, то продукцію не може бути використано. 

Іноді використовується й інша термінологія, відповідно до якої передумови 

називаються лівою частиною правила, а дії – правою. 
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Постумови продукції (𝑃) – описують дії і процедури, які необхідно виконати 

після реалізації наслідків продукції й актуалізуються тільки в тому випадку, якщо 

продукції реалізувалося. 

Продукційна система складається з: 

− продукційної пам'яті – бази знань у вигляді продукційних правил; 

− машини логічного виведення, що послідовно визначає, які продукції можуть 

бути активовані в залежності від умов, у них що містяться, вибирає одне з застосовних 

у даній ситуації правил продукцій і виконує дії для обраного правила; 

− робочої нам’яті, що містить дані (факти), опис мети і проміжні результати, 

що у сукупності визначають поточний стан задачі. 

Опис поточної задачі, поданий фактами робочої пам'яті, є зразком, що 

зіставляється з умовною частиною продукцій з метою вибору відповідних дій при 

вирішенні задачі. 

Керування системою продукцій (механізм виведення) здійснюється за 

допомогою машини логічного виведення, що виконує дві функції: 

− перегляд існуючих фактів з робочої пам'яті і правил з бази знань і додавання 

(у міру можливості) у робочу пам'ять нових фактів; 

− визначення порядку перегляду і застосування правил. 

Керування пошуком у продукційній системі здійснюють: 

− за допомогою структури правил, що у продукційній системі, включаючи 

розходження між умовою і дією, а також порядок перевірки умов, визначає метод 

дослідження простору рішень. Оскільки продукційна система перевіряє правила у 

визначеному порядку, програміст може керувати пошуком через структуру і порядок 

проходження правил у продукційному наборі; 

− на основі зразків: зразок – опис задачі, що подає поточний стан речей, 

визначає конфліктну множину і, отже, конкретний шлях пошуку і рішення задачі. 

Системи продукцій можуть бути виконані: 

− прямо: пошук йде від лівих частин продукцій, тобто перевіряються умови й 

актуалізуються ті продукції, для яких умови виконуються; 
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− обернено: пошук йде від початково заданих висновків, за якими 

визначаються необхідні для висновків значення умов, що, у свою чергу, 

ототожнюються з правими частинами продукцій у системі. 

Маркування пропущених даних на основі валідації допомагає визначити 

пропущена ПРІ для коригування. Базові знання продукційної моделі закладені в МРП, 

що описують ПРІ в ДПРС. 

Перевагами продукційних моделей є: 

− модульність впорядкування правил, тобто МРП; 

− незалежність правил, що виражають самостійні фрагменти знань про 

предметну область. Зв’язок між правилами виражений лише у порядку їх виклику; 

− простота створення і розуміння окремих правил; 

− асинхронність реалізації правил робить продукційні системи зручною 

моделлю для паралельних обчислень; 

− гнучкість у застосуванні знань; 

Недоліками продукційних моделей є: 

− неясність взаємних відношень правил; 

− складність оцінки цілісного образа знань; 

− складність перевірки несуперечності системи продукцій при великій 

кількості продукцій; 

− недетермінованість (неоднозначність вибору необхідного правила для 

виправлення ПРІ), що обумовлює принципові труднощі при перевірці коректності 

роботи системи. 

Рівень розгортання, деталізації інформаційного представлення в ДПРС може 

залежати від вимог ОПР чи користувача, масштабу охоплення регіональних ресурсів, 

якості зібраної ПРІ тощо. Очевидним є пошук мінімізації ресурсних витрат для 

забезпечення швидкого прийняття рішень щодо питань проектування, планування, 

оновлення та представлення результатів користувачам чи ОПР. 

Обсяг обчислювальних даних стрімко зростає, удосконалюються математичні 

моделі, які вони застосовують. Це означає, що обробка великих масивів ПРІ в ПРС з 

використанням паралельних обчислень є досить актуальною [2, 9]. У роботах 
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[121, 122] проаналізовано, що виконання лінійних алгоритмів обробки пов’язане з 

витратами часу, а паралельних – з додатковими апаратними витратами. Разом з тим 

паралельні обчислення в ПРС є слушними при здійсненні операцій над функціями, 

які направлені на відтворення пропущених даних. 

Відтворення пропущеної ПРІ в ДПРС за допомогою продукційних правил являє 

собою складну прикладну обчислювальну задачу з часовими обмеженнями і 

високими вимогами до точності вирахуваних результатів. Великі набори даних 

потребують значного обсягу обчислень що вимагає розроблення паралельних 

реалізацій й оптимізації. 

В основу даного напрямку розроблення паралельних програм покладений 

агрегат систем алгоритмічних алгебр (САА) та їх модифікацій [123]. САА для 

паралельного програмування на основі обраної мови програмування може 

використовувати такі бібліотеки, як OpenMP, MPICH (реалізація бібліотеки MPI). 

В рамках MPI (англ. message passing interface – інтерфейс передачі даних) 

застосовується підхід, який дозволяє розробити одну програму і ця єдина програма 

(напр. набір продукційних правил, система продукцій) запускається одночасно на всіх 

доступних процесорах. Щоб уникнути ідентичності розрахунків на різних 

процесорах, по-перше, підставляють різні дані програми на різних процесорах, а по-

друге, MPI має інструменти для ідентифікації процесора, на якому працює програма 

(це сприяє відмінностям в розрахунках в залежності від використовуваного 

програмою процесора). Є багато операцій з даними в MPI, які забезпечують різні 

способи надсилання даних. 

Наведемо ряд особливостей застосування MPI: 

− значно знижує задачу портативності паралельних програм між різними 

комп'ютерними системами; 

− підвищує ефективність паралельних обчислень, оскільки практично кожен 

тип обчислювальної системи тепер має реалізацію бібліотек MPI, які враховують 

можливості використовуваного комп'ютерного обладнання; 

− зменшує, в деяких аспектах, складність розробки паралельних програм, 

оскільки, з одного боку, більшість операцій передачі даних передбачені стандартом 
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MPI, а з іншого боку, вже існує велика кількість бібліотек паралельних методів, 

створених з використанням MPI. 

Паралельною програмою у рамках MPI є множина одночасно виконуваних 

процесів. Процеси можуть виконуватися на різних процесорах, також можуть бути 

кілька процесів на одному процесорі (у цьому випадку вони здійснюються в режимі 

часового розподілу). Кожен процес паралельної програми генерується копією одного 

і того ж коду. Кількість процесів і кількість використовуваних процесорів 

визначається на момент запуску паралельної програми за допомогою виконання 

програм MPI і не може змінюватися в ході розрахунків. Всі програмні процеси 

послідовно пронумеровані від 0 до 𝑝𝑛 − 1, де 𝑝𝑛 – загальна кількість процесів 

(рис. 2.13). Номер процесу називається рангом процесу. 

 

Рисунок 2.13 – Загальна схема розподілу даних в паралельних обчисленнях 

Необхідний набір функцій MPI, достатній для розробки відносно простих 

паралельних програм, групується у вигляді алгоритмічної послідовності виконання 

програми: 

− ініціалізація MPI: першою викликається функція MPI, яка повинна 

ініціювати середовище запуску програми MPI; 

− визначення кількості та рангів процесів, на яких буде виконуватися 

паралельна програма; 

− передача команди (повідомлення) до буферу обміну: визначається за 

допомогою індикації блоку пам'яті (буфера), в якому знаходиться команда. Процеси, 

між якими передаються дані, обов'язково повинні належати комунікатору; 

0 

 

 
 

1 

2 

𝑝𝑛 − 1 

процеси 

… 

Розподілені на 

процеси дані 
Підготовлені 

дані 
Вихідні дані 

 



92 

− прийом команди (повідомлення) або розсилка даних до процесів з буферу 

обміну: буфер пам'яті має бути достатнім для отримання повідомлення, а тип 

елементів повідомлення, що передається та отримується, має бути однаковим; 

− завершення MPI. 

Застосування паралельних обчислень дозволить вдосконалити систему 

моніторингу регіональних ресурсів. 

Значна частина (80%) інформації про навколишнє середовище сприймається 

людиною візуально [17]. В даний час програмісти мають можливість створювати 

власні додатки для відображення даних, які описуються в XML форматі. XML (англ. 

Extensible Markup Language – Розширювана Мова Розмітки) – це стандарт побудови 

мов розмітки ієрархічно структурованих даних для обміну між різними застосунками. 

XML-документ має ієрархічну логічну структуру і може представлятись у вигляді 

дерева, складається із текстових знаків і придатний до читання людиною. За 

допомогою XML стає можливим створення візуальних засобів для опису даних, що 

зберігаються в традиційних табличних базах даних. 

Ефективне прийняття рішення багато в чому залежить від своєчасного та 

коректного складання різноманітної документації, що пов’язана з робочим процесом, 

оскільки порядок ведення та оформлення документації є найголовнішим з показників 

стану робочого процесу ОПР та користувачів. 

Спостерігаючи як розвиваються інформаційні технології в різних галузях, 

відзначимо, що інформація, яка міститься у вихідних даних звітів, з плином часу 

ускладняються та збільшується в об’ємах. Також змінюється уявлення щодо 

друкованого документа, оскільки він може містити такі компоненти, як графіки, 

зображення, складні розрахунки, діаграми та багато іншого. 

Зі збільшенням кількості друкованих документів та інформацією, що міститься 

в них, необхідно розробити інформаційну систему звітності з використанням 

спеціальних програмних компонентів [124, 125], що дозволяють автоматизувати 

процес створення документів, посилаючись на ПРІ. 

Розроблено методи обробки (евристичний метод представлення знань на основі 

продукцій та паралельних обчислень) та представлення інформації (візуалізація та 
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автоматизація документообігу) для прийняття рішень в умовах невизначеності 

просторово-розподілених даних. 

 

2.5. Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено головні етапи формування ПРІ на основі вимог МРП. Створення 

ДПРС за новою структурою передбачає трансформування розрізненої ПРІ до єдиного 

координатного простору, конвертування існуючих масивів даних зі старого 

класифікатора ПРІ до нового та перевірку на адекватність результатів перетворення 

розрізнених ПРІ. 

2. Запропоновано метод уніфікації множин виявлених складових в ДПРС. 

3. Структуровано склад ПРС та ПРІ за допомогою методу декомпозиції. 

Обґрунтовано базис МРП в процесі формування ПРІ та ПРС. 

4. Запропоновано метод уніфікації з ранжуванням для визначення 

підпорядкованості ПРС та однозначності інформаційної взаємодії в концепції ДПРС. 

5. Запропоновано метод відтворення масивів пропущених даних в ПРС за 

допомогою продукційної моделі із застосуванням паралельних обчислень під час 

обробки великих масивів даних. 

6. Запропоновано спосіб передачі, візуалізації та зберігання впорядкованих 

ПРІ в ДПРС за допомогою XML-структур. 

7. Визначено необхідність автоматизації документообігу результатів при 

опрацюванні ПРІ. 

8. Представлено технологію побудови моніторингу регіональних ресурсів, яка 

забезпечить узгоджену інформаційну взаємодію та дозволить створювати валідні 

моделі простору. 

 

 

 

 

 



94 

РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

3.1 Розробка математичної моделі конвертування 

 

У загальному вигляді схему координатного перетворення та трансформування 

[16] представлено у другому розділі на рисунку 2.7. За допомогою теоретико-

множинного підходу в єдиному уніфікованому вигляді формалізовано процес 

афінного трансформування між системами координат 𝐴 та 𝐵, як бієктивне 

відображення: 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚: 𝐺𝐴 → 𝐺𝐵,       (3.1) 

де  𝐺𝐴 = {(𝑥𝑔
𝐴, 𝑦𝑔

𝐴, 𝑧𝑔
𝐴)

𝑔=1,𝑛6̅̅ ̅̅ ̅̅
|𝑥𝑔

𝐴 ∈ 𝑅, 𝑦𝑔
𝐴 ∈ 𝑅, 𝑧𝑔

𝐴 ∈ 𝑅} – множина координатних 

(геометричних) параметрів в системі координат  𝐴, а 

𝐺𝐵 = {(𝑥𝑔
𝐵, 𝑦𝑔

𝐵 , 𝑧𝑔
𝐵)

𝑔=1,𝑛6̅̅ ̅̅ ̅̅
|𝑥𝑔

𝐵 ∈ 𝑅, 𝑦𝑔
𝐵 ∈ 𝑅, 𝑧𝑔

𝐵 ∈ 𝑅} – множина координатних 

(геометричних) параметрів в системі координат  𝐵, де  𝑛6 – кількість координатних 

композицій, (𝑥𝑔
𝐴, 𝑦𝑔

𝐴, 𝑧𝑔
𝐴) та (𝑥𝑔

𝐵, 𝑦𝑔
𝐵 , 𝑧𝑔

𝐵) – геометричні координати 𝑔-ї композиції 

координат відповідно в двох координатних просторах. 

Вагому частину архівної підмножини ПРІ можуть представляти площинні 

графічні матеріали, які покривають значні території простору. Серед таких 

матеріалів, зокрема, є розграфлені аркуші планів. Необхідно проаналізувати 

спотворення таких матеріалів при афінному трансформуванні. Для оцінювання 

точності площинних об’єктів квадратної форми [7] використовують формулу: 

𝑚𝑆 = 𝑚𝑡 ∙ √𝑆,       (3.2) 

де 𝑚𝑡 – середня квадратична похибка (СКП) планового положення межового знака 

відносно найближчих пунктів мережі пунктів координатної системи, 𝑆 – площа 

полігонального об’єкту (обмеженої території). Для планів квадратної форми 

справедливим буде вираз: 

𝑚𝑆 = 𝑚𝑡 ∙ 𝑎,       (3.3) 
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де 𝑎 – сторона квадрату. 

Відхилення перетворення – це відстань між обчисленим і реальним положенням 

опорної точки. Якщо помилки знаходяться в допустимих межах (𝑑𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚
𝐴𝐵 ≤ 𝑚𝑡), 

тоді афінне трансформування вважається прийнятним. 

Афінне трансформування від системи 𝐴 до системи 𝐵 виконується за 6 

параметрами на площині 𝑇𝐴𝐵
𝑎𝑓𝑓2𝐷 = (𝑥0, 𝑦0, 𝜔𝑥, 𝜔𝑦 , 𝜇𝑥, 𝜇𝑦) або за 9 параметрами у 

просторі 𝑇𝐴𝐵
𝑎𝑓𝑓3𝐷 = (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0, 𝜔𝑥, 𝜔𝑦 , 𝜔𝑧, 𝜇𝑥, 𝜇𝑦 , 𝜇𝑧). 

Одним з екземплярів ПРІ є топографічний план – зображення місцевості на 

площині, у великому масштабі, без урахування кривини моделюючої поверхні. Тому 

достатнім для такої ПРІ є трансформація за 6 параметрами. 

Згідно [7] завдання перетворення пункту із системи 𝐴 в систему 𝐵 зводиться до 

знаходження таких коефіцієнтів 𝑎1
𝐴𝐵, 𝑎2

𝐴𝐵 , 𝑎3
𝐴𝐵 та 𝑏1

𝐴𝐵 , 𝑏2
𝐴𝐵 , 𝑏3

𝐴𝐵 апроксимуючого 

полінома, при яких мінімізується сума квадратів відхилень заданих значень від 

побудованої апроксимуючої кривої: 

𝑥𝑔
𝐵 = 𝑎1

𝐴𝐵 ⋅ 𝑥𝑔
𝐴 + 𝑎2

𝐴𝐵 ⋅ 𝑦𝑔
𝐴 + 𝑎3

𝐴𝐵, 

𝑦𝑔
𝐵 = 𝑏1

𝐴𝐵 ⋅ 𝑥𝑔
𝐴 + 𝑏2

𝐴𝐵 ⋅ 𝑦𝑔
𝐴 + 𝑏3

𝐴𝐵. 
(3.4) 

Маючи 6 невідомих, знадобиться 3 пари точок з відомими координатами в 

системах 𝐴 та 𝐵 (𝑥1
𝐴𝑦1

𝐴; 𝑥2
𝐴𝑦2

𝐴; 𝑥3
𝐴𝑦3

𝐴 і 𝑥1
𝐵𝑦1

𝐵; 𝑥2
𝐵𝑦2

𝐵; 𝑥3
𝐵𝑦3

𝐵) [7]. Пари точок кожної з 

груп координат використовуються відповідно для отримання коефіцієнтів 𝑎𝑝
𝐴𝐵 і 𝑏𝑝

𝐴𝐵, 

де 𝑝 = 1,2,3 (довільні бієктивні три пари з множин 𝐺𝐴 та 𝐺𝐵). У матричній формі 

обчислення коефіцієнтів виглядає так: 

[

𝑎1
𝐴𝐵

𝑎2
𝐴𝐵

𝑎3
𝐴𝐵

] = [

𝑥1
𝐴 𝑦1

𝐴 1

𝑥2
𝐴 𝑦2

𝐴 1

𝑥3
𝐴 𝑦3

𝐴 1

]

−1

⋅ [

𝑥1
𝐵

𝑥2
𝐵

𝑥3
𝐵

],  [

𝑏1
𝐴𝐵

𝑏2
𝐴𝐵

𝑏3
𝐴𝐵

] = [

𝑥1
𝐴 𝑦1

𝐴 1

𝑥2
𝐴 𝑦2

𝐴 1

𝑥3
𝐴 𝑦3

𝐴 1

]

−1

⋅ [

𝑦1
𝐵

𝑦2
𝐵

𝑦3
𝐵

].  (3.5) 

Детальний опис переходу між координатними площинами та математичного 

перетворення системи рівнянь (3.4) до формули (3.5) представлено у роботі [7]. 

Отриманий набір коефіцієнтів підставляється в вихідні рівняння (3.4) і завдання 

отримання нових координат вирішується для кожної точки (вершини будь-якої 

геометричної фігури, точкової ПРІ, пункту, пікселя на растрі тощо). 
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Після трансформування площинних екземплярів ПРІ з системи 𝐴 в систему 𝐵, 

за наступним кроком знаходяться площі відповідних полігонів: 

𝑆 =
1

2
⋅ ∑ (𝑥𝑖 ⋅ 𝑦𝑖+1 − 𝑥𝑖+1 ⋅ 𝑦𝑖)𝑛−1

𝑖=0    (3.6) 

та визначаються показники спотворень 

ΔS = SA − SB.     (3.7) 

Розмір площі, яку можна зобразити на плані, не виходячи за межі заданої 

точності [7] визначається за формулами: 

𝑟 = √3 ⋅ 𝑅2 ⋅ 𝑚𝑡     (3.8) 

на площині та 

𝑟 = √2 ⋅ 𝑅 ⋅ 𝑚ℎ     (3.9) 

з урахуванням тривимірного простору, де 𝑅 – радіус земної кулі; 𝑚𝑡 і 𝑚ℎ – задана 

точність пунктів опорної мережі в плані і по висоті; 𝑟 – радіус кола, в межах якого 

забезпечується задана точність. 

При зображенні деякої частини земної поверхні на площині зручно замінити 

еліпсоїд кулею, радіус якого дорівнює середньому радіусу кривини, який знаходиться 

за формулою: 

𝑅 = √𝑀𝑁,       (3.10) 

де в даній точці 𝑀 – радіус кривини меридіана, 𝑁 – радіус кривини в першому 

вертикалі: 

𝑀 =
𝑎(1−𝑒2)

(1−𝑒2 𝑠𝑖𝑛2 𝐵)
3

2⁄
,     (3.11) 

де 𝑎 – велика піввісь місцевого еліпсоїда (референц-еліпсоїда Красовського), 𝑒2 – 

квадрат першого ексцентриситету, 𝐵 – геодезична широта; відповідно 

𝑁 =
𝑎

√1−𝑒2 𝑠𝑖𝑛2 𝐵
.      (3.12) 

Допустима відстань, враховуючи умови формули (3.9), буде дорівнювати 

значенню 2𝑟. Іншими словами, діаметр такого кола може розглядатися як найбільше 

значення сторони скінченого трикутного елемента. Максимальна площа при такій 

допустимій відстані досягається лише в рівносторонньому трикутнику і вона 

знаходиться за формулою: 
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𝑆РТ =
𝑙2⋅√3

4
,      (3.13) 

де 𝑙 – сторона рівностороннього трикутника. Замінимо на значення 2𝑟 і отримаємо 

𝑆РТ = 𝑟2 ⋅ √3.     (3.14) 

На відміну від афінного трансформування процес конвертування просторової 

та атрибутивної інформації видається дещо складнішим. Концептуально він має 

проходити в такій послідовності: 

− відкрити робочий набір даних на базі старого класифікатора; 

− запустити процес конвертації за допомогою розробленого інструмента: 

викликати інструмент розширеного інтерфейсу користувача; витягти послідовно в 

буфер обміну всю атрибутивну інформацію про об’єкти; відкрити у новому вікні 

чистий шаблон карти на базі нового класифікатора; об'єкти всіх просторових класів 

зі збереженням їх геометрії та координатної прив’язки перенести в новий робочий 

набір; послідовно для кожного об’єкта в старій класифікації скрипт-код автоматично 

визначає новий перелік кодового опису даних і підключає відповідні правила 

переходу між старими та новими атрибутами, використовуючи буфер обміну; 

− отримати робочу карту з набором даних на базі нового класифікатора. 

За матеріалами 2.2 аналіз МРП дозволяє побудувати правила конвертування 

ПРІ [10]: 

𝐹: 𝛺1 → 𝛺2,      (3.15) 

де 𝛺1 = {𝑋𝑜, 𝑁𝑜, 𝑃𝑜} та 𝛺2 = {𝑌𝑜, 𝑀𝑜, 𝑄𝑜} – робочі набори даних у старому та новому 

класифікаторах відповідно, які складаються з визначених множин класів, множин 

екземплярів (об’єктів), множин атрибутів та 𝐹 – відображення, як набір 

функціональних правил, який описано нижче. 

𝑋𝑜 = {𝑥𝑖
𝑜}𝑖=1,𝑐̅̅ ̅̅ ,   𝑌𝑜 = {𝑦𝑗

𝑜}
𝑗=1,𝑒̅̅ ̅̅

, 

де 𝑥𝑖
𝑜 та 𝑦𝑗

𝑜 – екземпляри множин 𝑋𝑜 та 𝑌𝑜 відповідно; 𝑐 – кількість класів у старому 

класифікаторі, 𝑒 – кількість класів у новому класифікаторі; 

𝑁𝑜 = {𝑛𝑘
𝑜}𝑘=1,ℎ̅̅ ̅̅ ,  𝑀𝑜 = {𝑚𝑙

𝑜}𝑙=1,𝑢̅̅̅̅̅, 
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де 𝑛𝑘
𝑜 та 𝑚𝑙

𝑜 – екземпляри множин 𝑁𝑜 та 𝑀𝑜 відповідно; ℎ – кількість екземплярів 

(об’єктів) у робочому наборі 𝛺1, 𝑢 – кількість екземплярів (об’єктів) у робочому 

наборі 𝛺2; 

𝑃𝑜 = {𝑝𝑟
𝑜}𝑟=1,𝑣̅̅ ̅̅ ,   𝑄𝑜 = {𝑞𝑡

𝑜}𝑡=1,𝑤̅̅ ̅̅ ̅, 

де 𝑝𝑟
𝑜 та 𝑞𝑡

𝑜 – екземпляри множин 𝑃𝑜 та 𝑄𝑜 відповідно; 𝑅 – кількість атрибутів у 

старому класифікаторі, 𝑇 – кількість атрибутів у новому класифікаторі. 

Зрозуміло, що робочі набори ПРІ (𝛺1, 𝛺2) є тривимірними масивами, де області 

представлені класами (𝑋𝑜, 𝑌𝑜), рядки – екземплярами (𝑁𝑜, 𝑀𝑜), стовпчики – 

атрибутами (𝑃𝑜, 𝑄𝑜) (рис. 3.1). Це дозволяє зробити опис одиничного екземпляру 

тривимірного масиву наступним чином: 

− 𝑝𝑖,𝑘,𝑟
𝑜 ∈ 𝛺1 та є атрибутом екземпляра 𝑛𝑖,𝑘

𝑜  класу 𝑥𝑖
𝑜; 

− 𝑞𝑗,𝑙,𝑡
𝑜 ∈ 𝛺2 та є атрибутом екземпляра 𝑚𝑗,𝑙

𝑜  класу 𝑦𝑗
𝑜. 

 

Рисунок 3.1 – Концептуальна модель перетворення робочих наборів цифрових 

моделей місцевості до оновлених класифікаторів 

При конвертуванні цифрової моделі до оновленого класифікатора відмічаємо 

деякі особливості: 

− якщо 𝑛𝑘
𝑜 ∉ 𝑥𝑖

𝑜 (𝑚𝑙
𝑜 ∉ 𝑦𝑗

𝑜), тоді 𝑛𝑖,𝑘
𝑜 ∈ ∅ (𝑚𝑗,𝑙

𝑜 ∈ ∅); 

− якщо 𝑝𝑟
𝑜 ∉ 𝑛𝑘

𝑜 (𝑞𝑡
𝑜 ∉ 𝑚𝑙

𝑜), тоді 𝑝𝑖,𝑘,𝑟
𝑜 ∈ ∅ (𝑞𝑗,𝑙,𝑡

𝑜 ∈ ∅); 

− 𝑒 ≤ 𝑐 (сюр’єкція), 𝑢 = ℎ (бієкція), 𝑤 ≥ 𝑣 (обернена сюр’єкція). 

𝐹: 𝛺1 → 𝛺2 
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Кожному класу властива своя комбінація атрибутів, але загальна їх кількість у 

класифікаторі є статичною. За умови, що кожен клас буде складатися з усіх можливих 

атрибутів класифікатора, не суттєві та не пов’язані атрибути будуть просто лишатися 

порожніми [10, 21–24]. 

Якщо окремий клас моделі 𝑥𝑖
𝑜 описати через його екземпляри  

𝑥𝑖
𝑜 = {𝑛𝑘

𝑜}𝑘=1,𝑐̅̅ ̅̅ , тоді всі класи моделі можна представити через їх екземпляри за 

виразом: 

𝑋𝑜 = {{𝑛𝑘
𝑜}𝑖}𝑖=1,ℎ̅̅ ̅̅ ,   𝑘=1,𝑐̅̅ ̅̅  

Якщо окремий екземпляр моделі 𝑛𝑖,𝑘
𝑜  описати через його атрибути 𝑛𝑖,𝑘

𝑜 =

{𝑝𝑟
𝑜}𝑟=1,𝑣̅̅ ̅̅ , тоді всі класи моделі можна представити через весь набір атрибутів 

пов’язаних екземплярів наступним чином: 

𝑋𝑜 = {{{𝑝𝑟
𝑜}𝑘}𝑖}𝑖=1,𝑐̅̅ ̅̅ ,   𝑘=1,ℎ̅̅ ̅̅ ,   𝑟=1,𝑣̅̅ ̅̅ , 

аналогічно для набору 𝛺2 

𝑌𝑜 = {{{𝑞𝑡
𝑜}𝑙}𝑗}

𝑗=1,𝑒̅̅ ̅̅ ,   𝑙=1,𝑢̅̅̅̅̅,   𝑡=1,𝑤̅̅ ̅̅ ̅
. 

Під час конвертування перетворення цифрового опису векторних даних має 

проходити через ряд правил. Запропоновано подавати складні просторові структури 

(об’єкти, класи) через їх атрибути, як набір функціональних правил (𝐹) [4, 10]. Ці 

правила є функціями залежності окремих атрибутів множини 𝛺1 від одного або 

декількох атрибутів 𝛺2: 

𝑞𝑗,𝑙,𝑡
𝑜 = 𝑓𝑗,𝑙,𝑡{𝑝𝑖,𝑘,1

𝑜 , 𝑝𝑖,𝑘,2
𝑜 , … , 𝑝𝑖,𝑘,𝑟

𝑜 , … , 𝑝𝑖,𝑘,𝑣
𝑜 }, 

або, уніфікуючи опис змінних до загального виду, отримаємо: 

𝑞𝑗,𝑙,𝑡
𝑜 = 𝑓𝑗,𝑙,𝑡{𝑋𝑜, 𝑁𝑜, 𝑃𝑜}     (3.16) 

Правила 𝐹 уможливлюють верифікацію всіх наборів даних, що конвертуються. 

Вираження через вказані функції всіх складових робочого набору 𝛺2 формує ядро 

процесу перетворення (рис. 3.1). 

Впорядкування розрізненої архівної ПРІ сприяє наповненню БД однорідними 

масивами архівних матеріалів, що дає позитивний результат у реалізації концепції 

ДПРС. 
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Таким чином, запропоновано нову структуру інформаційної взаємодії завдяки 

моделям трансформування розрізненої ПРІ між системами координат та 

конвертування існуючих масивів даних відносно старих і нових класифікаторів. 

 

3.2. Контроль інформаційної взаємодії на основі уніфікації з ранжуванням 

систем обробки просторово-розподіленої інформації 

 

В процесі аналізу залежностей між характеристиками складових ІС 

трапляються випадки, коли область значень є логічною змінною, а область зміни 

аргументів – предметною (числовою). В цьому випадку для формалізації процесу 

уніфікації складових ДПРС застосовується логіка предикатів – опис внутрішньої 

структури простих висловлень, що не містять логічних сполучень. Предикат – 

оповідальне висловлення, що містить предметні змінні, визначені на відповідних 

множинах. Заміна предметних змінних конкретними значеннями із зазначених 

множин обертає предикат у висловлення, що приймає значення «істинно» або 

«хибно». Для узагальнення тверджень про існування об'єктів, що задовольняють якій-

небудь умові застосовують квантори. Квантор – логічний оператор, який обмежує 

область істинності предиката та створює висловлювання. Повсюдно вживаються два 

квантори: ∀ – квантор загальності та ∃ – квантор існування. 

Позначимо існуючий стан інформаційної взаємодії як: 

𝑈 = 〈𝐼, 𝐼𝑆, 𝐹𝑍〉,      (3.17) 

де складові множини відношення відображають загальний випадок зазначеної у 

виразі (1) розділу 2 концепції ДПРС. Але обґрунтована вище потреба у 

впорядкованості структури інформаційної взаємодії формує новий вираз: 

𝐷𝐼𝑆 = 〈𝐼𝑈, 𝐼𝑆𝑈, 𝐹𝑍〉,      (3.18) 

де 𝐼𝑈 = {𝑆𝐷𝐼𝑈𝑝}
𝑝=1,𝑔̅̅̅̅̅

 – множина уніфікованого складу ПРІ (ПРІУ), 𝑆𝐷𝐼𝑈𝑝 – 𝑝-

екземпляр, 𝑔 – кількість екземплярів, 𝐼𝑆𝑈 = {𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ}ℎ=1𝑞̅̅̅̅  – множина уніфікованого 

складу ПРС (ПРСУ), 𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ – ℎ-екземпляр, 𝑞 – кількість екземплярів,  𝐹𝑍 – множина 

факторів як базис концепції лишається незмінним. Принцип уніфікації ПРІ та ПРС 

має однакову логіку перетворення: 
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− ∀𝑆𝐷𝐼𝑖  ∃𝑆𝐷𝐼𝑈𝑝

𝐼
→ (𝑆𝐷𝐼𝑖 , 𝑆𝐷𝐼𝑈𝑝), де 

𝐼
→ – означає результат впорядкування 

розрізненої інформації; 

− ∀𝑆𝐷𝑆𝑗  ∃𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ

𝐼𝑆
→  (𝑆𝐷𝑆𝑗 , 𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ), де 

𝐼𝑆
→ – означає результат впорядкування 

підсистем. 

Проілюструємо перетворення на прикладі ПРС (рис. 3.2). Для наочності 

екземпляри 𝑆𝐷𝑆𝑗 і 𝑆𝐷𝑆𝑈j2, що показані на різних множинах, можуть стосуватися 

обробки тих самих регіональних ресурсів в концепції ДПРС. 

 

Рисунок 3.2 – Уніфікація множини ПРС 

Застосування методу уніфікації з ранжуванням повинно витримувати головну 

умову переходу від 𝑈 до 𝑊, а саме: 𝑛 > 𝑔, 𝑚 > 𝑞. Оскільки уніфікація складових 

інформаційної взаємодії відбувається на базисі МРП, то ПРСУ не може виникати сама 

по собі, вона повинна мати зв’язок хоча б з однією діючою ПРС. 

Оскільки уніфікація множини ПРСУ здійснюється з урахуванням МРП [5], то і 

ранжування має проводитися на тій самій основі. Критерії ранжування залежать від 

МРП і, відповідно, від ПРСУ. Критерії ранжування визначаються за допомогою 

матриць асоціації, зв'язку та домінування [15] 

Матриця асоціації є відображенням бінарного відношення 𝑀𝐴 ⊆ 𝑍 × 𝐼𝑆𝑈 і 

формується у вигляді 𝑀𝐴 = (𝑎𝑘,ℎ
𝑀 )

𝑙×𝑞
, де 𝑙 – кількість проаналізованих екземплярів 

МРП; 𝑞 – кількість ПРСУ, які включені до концепції ДПРС; 𝑎𝑘,ℎ
𝑀  – екземпляр матриці, 

в якому експерт вказує ваговий показник за результатом аналізу відношення 𝑘-

екземпляра МРП (𝑅𝑆𝑅𝑘) до ℎ-екземпляра ПРСУ (𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ) або її ПРІ: 

𝑆𝐷𝑆1 

𝑆𝐷𝑆3 

𝑆𝐷𝑆2 

𝑆𝐷𝑆𝑚 

𝑆𝐷𝑆𝑗 

𝑆𝐷𝑆… 

𝑆𝐷𝑆𝑈1 

𝑆𝐷𝑆𝑈𝑞 

𝑆𝐷𝑆𝑈2 

𝑆𝐷𝑆4 

𝑆𝐷𝑆5 

𝑆𝐷𝑆𝑈3 

𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ 

𝑆𝐷𝑆𝑈… 

U 
W 
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𝑎𝑘,ℎ
𝑀 = {

𝑏𝑀, якщо 〈𝑅𝑆𝑅𝑘, 𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ〉 ∈ 𝑍 × 𝐼𝑆𝑈, 𝑘 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝑞̅̅̅̅̅,
0, у протилежному випадку,

  (3.19) 

де 𝑏𝑀 – необхідний для заповнення показник, який може відповідати значенню «1», 

або, через специфіку екземплярів оцінки, належати системі вагових коефіцієнтів 

𝐵𝑀 = {𝑏𝑀|𝑏𝑀 ∈ (0, 1]},     (3.20) 

де 𝐵𝑀 – множина, задана інтервалом значень. 

Критерії оцінки ПРСУ слугують порівнянням, яке запропоновано представити 

через суму балів (екземплярів ℎ-стовпчика матриці) або через відношення суми 

значень екземплярів ℎ-стовпчика до їх кількості 𝑙. Відношення, на відміну від системи 

балів, є менш залежним від кількості включених екземплярів до МРП, оскільки сам 

екземпляр чи його вага можуть бути замінені за певних обставин. 

Кожен ℎ-стовпчик відповідає окремій ПРСУ. Значення екземплярів ℎ-

стовпчика підсумовуються ∑ 𝑎𝑘,ℎ
𝑀𝑙

𝑘=1 . Чим більшою кількістю МРП обслуговується ℎ-

ПРСУ, тим більше значення критерію асоціації. Критерієм асоціації для кожної ПРСУ 

є відношення: 

𝐾ℎ
𝐴 =

∑ 𝑎𝑘,ℎ
𝑀𝑙

𝑘=1

𝑙
.      (3.21) 

Матриця зв'язку є відображенням бінарного відношення 𝑀𝐽 ⊆ 𝐼𝑆𝑈 × 𝐼𝑆𝑈 і 

формується у вигляді 𝑀𝐽 = (𝑗ℎ,𝑢
𝑀 )

𝑞×𝑞
, де 𝑞 – кількість ПРСУ в концепції ДПРС; 𝑗ℎ,𝑢

𝑀  – 

екземпляр матриці, в якому експерт вказує значення «1», якщо зазначено зв'язок між 

ПРСУ або їх ПРІ, значення «0» – зв'язок не визначено: 

𝑗ℎ,𝑢
𝑀 = {

1, якщо 〈𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ , 𝑆𝐷𝑆𝑈𝑢〉 ∈ 𝐼𝑆𝑈 × 𝐼𝑆𝑈, ℎ = 1, 𝑞̅̅̅̅̅, 𝑢 = 1, 𝑞̅̅̅̅̅,
0, у протилежному випадку.

 (3.22) 

Кожен ℎ-рядок відповідає окремій ПРСУ. Значення екземплярів ℎ-рядка 

підсумовуються ∑ 𝑗ℎ,𝑢
𝑀𝑞

𝑢=1 . Критерієм зв'язності для кожної ПРСУ є відношення 

вигляду: 

𝐾ℎ
𝐽

=
∑ 𝑗ℎ,𝑢

𝑀𝑞
𝑢=1

𝑞
.      (3.23) 

Матриця домінування є відображенням бінарного відношення 𝑀𝐷 ⊆ 𝐼𝑆𝑈 × 𝐼𝑆𝑈 

і формується у вигляді 𝑀𝐷 = (𝑑ℎ,𝑢
𝑀 )

𝑞×𝑞
, де 𝑞 – кількість ПРСУ в концепції ДПРС; 𝑑ℎ,𝑢

𝑀  
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– екземпляр матриці, в якому експерт, визначивши, хоча б одну асоціацію в МРП 

стосовно взаємодії ПРІ між 𝑆𝐷𝑆𝑈1 та 𝑆𝐷𝑆𝑈2 має представити як «1» на користь 

домінуючої одної ПРСУ та як «0» проти іншої: 

𝑑ℎ,𝑢
𝑀 = {

1, якщо 〈𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ, 𝑆𝐷𝑆𝑈𝑢〉 ∈ 𝐼𝑆𝑈 × 𝐼𝑆𝑈, ℎ = 1, 𝑞̅̅̅̅̅, 𝑢 = 1, 𝑞̅̅̅̅̅,
0, у протилежному випадку.

 (3.24) 

Операція домінування (позначаємо Ⓓ): якщо 𝑆𝐷𝑆𝑈1 домінує над 𝑆𝐷𝑆𝑈2, то 

𝑆𝐷𝑆𝑈1Ⓓ𝑆𝐷𝑆𝑈2, і в матриці це «1». Якщо не домінує (позначаємо Ⓓ), то 

𝑆𝐷𝑆𝑈1 Ⓓ 𝑆𝐷𝑆𝑈2 і в матриці це «0». Якщо факт домінування безпосередньо не 

встановлено експертом (прямо пов'язане з критерієм зв'язності), то позначка «0» 

ставиться для двох учасників порівняння. 

Кожен ℎ-рядок відповідає окремій ПРСУ. Значення екземплярів ℎ-рядка 

підсумовуються ∑ 𝑑ℎ,𝑢
𝑀𝑞

𝑢=1 . Критерієм домінування для кожної ПРСУ є відношення 

вигляду: 

𝐾ℎ
𝐷 =

∑ 𝑑ℎ,𝑢
𝑀𝑞

𝑢=1

𝑞
.      (3.25) 

Під домінуванням 𝑆𝐷𝑆𝑈1 слід розуміти, що 𝑆𝐷𝑆𝑈2 використовує ПРІ, які вже 

зберігаються в 𝑆𝐷𝑆𝑈2. ОПР краще визначить критерій домінування, якщо 𝑆𝐷𝑆𝑈1 та 

𝑆𝐷𝑆𝑈2 згадуються в одному і тому ж екземплярі МРП. 

Якщо за попередніх експертних оцінок виявлено, що 𝑆𝐷𝑆𝑈1 та 𝑆𝐷𝑆𝑈3 не 

пов’язані, але 𝑆𝐷𝑆𝑈1 ⊂ 𝑆𝐷𝑆𝑈2 і 𝑆𝐷𝑆𝑈2 ⊂ 𝑆𝐷𝑆𝑈3 тоді ОПР встановлює, що 𝑆𝐷𝑆𝑈1 ⊂

𝑆𝐷𝑆𝑈3. 

Відомості (𝐼𝑗 ⊆ 𝐼 ∧ 𝐼𝑗 ⊆ 𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ) та класифікатори (𝐶𝑗 ⊆ 𝐼 ∧ 𝐶𝑗 ⊆ 𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ), якими 

оперує ПРСУ, не формують множину критеріїв для ранжування. Вони не будуть 

впливати на ранг ПРСУ, оскільки їх кількісні показники прямо залежать від позиції 

ПРСУ, через що вони є другорядними критеріями. 

Визначимо правило багатокритеріальної оцінки та ранжування ПРСУ як 

добуток: 

𝐾ℎ
𝑅 = 𝐾ℎ

𝐴 ∙ 𝐾ℎ
𝐽

∙ 𝐾ℎ
𝐷.     (3.26) 

Найбільший рейтинговий коефіцієнт відповідає першому рангу, а найнижчий 

коефіцієнт – останньому рангу за шкалою ранжування ПРСУ. ПРСУ з найнижчим 
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коефіцієнтом важливості слугуватимуть підґрунтям для функціонування вищих 

ПРСУ. 

Важливо пам'ятати, що ранги ПРСУ визначають тільки порядок розташування 

ПРСУ за показниками порівняння. Ранги як числа не дають можливості зробити 

висновок, на скільки або в скільки разів переважає один об'єкт в порівнянні з іншим. 

Якщо отримані коефіцієнти не будуть повною мірою відображати межі від 0 до 

1, або мати близькі та малі значення, тоді варто застосувати спосіб нормалізації 

змінних. Нормалізація даних дозволяє привести всі використовувані числові значення 

змінних до однієї області їх змін. Коли точно встановити межі зміни змінних 

неможливо, вони задаються з урахуванням мінімальних і максимальних значень у 

наявній вибірці даних: 

𝐾ℎ𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑅 =

𝐾ℎ
𝑅−𝐾ℎ𝑚𝑖𝑛

𝑅

𝐾ℎ𝑚𝑎𝑥
𝑅 −𝐾ℎ𝑚𝑖𝑛

𝑅 .     (3.27) 

Далі послідовно мають привласнюватися зростаючі ранги для ПРСУ, 

починаючи з найбільшого і закінчуючи найменшим рейтинговим коефіцієнтом. 

Коефіцієнти домінування 𝐾ℎ
𝐷 може формувати основний тренд ранжування в 

концепції ДПРС. Врахування коефіцієнтів асоціації (𝐾ℎ
𝐴) та зв'язності (𝐾ℎ

𝐽
) 

дозволятиме диференціювати ПРСУ в тих питаннях, які на етапі уніфікації були не 

помітними або суперечливими, та уточнити ранги підсистем. Припустимо, що потік 

даних природно може не перетинатися між окремими ПРСУ у концепції ДПРС через 

не визначений або суперечливий порядок зв'язку, тому такі сегменти можуть 

вважатися еквівалентними. 

Представлений інструмент ранжування стає необхідним додатком для ОПР під 

час прийняття рішень з експертного оцінювання та на громадських обговореннях. 

Система проранжованих коефіцієнтів дозволить суттєво економити інформаційні 

ресурси для здійснення моніторингу. 

Впорядковані ПРСУ отримують нову якість – проранжовані ПРС (ПРСР). 

Множина ПРСР (𝐼𝑆𝑅) уможливлює впорядкування ПРІ та скорочення обсягів робіт зі 

створення БД. Алгоритм уніфікації (дедублювання) ПРІ виглядає наступним чином: 

− формуються множини ПРІ, попередньо визначені в МРП, згідно рангів: 
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𝐼𝑟𝑡

𝑆𝐷𝑆𝑅ℎ, де 𝑟𝑡 = 1, 𝑤̅̅ ̅̅ ̅,  𝑟𝑡 – 𝑡-ранг підсистеми 𝑆𝐷𝑆𝑅ℎ, 𝑆𝐷𝑆𝑅ℎ ⊂ 𝐼𝑆𝑅, 𝑤 – кількість 

екземплярів; 

− послідовно обираються екземпляри ПРІ в ПРСР нижчого рангу, яка ще не 

розглядалася, 𝑆𝐷𝐼
𝑝𝑅
𝑆𝐷𝑆𝑅ℎ𝑚𝑖𝑛𝑅𝑎𝑛𝑘

, 𝑝𝑅 = 1, 𝑣𝑆𝐷𝑆𝑅ℎ𝑚𝑖𝑛𝑅𝑎𝑛𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, де 𝑣𝑆𝐷𝑆𝑅ℎ𝑚𝑖𝑛𝑅𝑎𝑛𝑘 – загальна 

кількість ПРІ в 𝑆𝐷𝑆𝑅ℎ; 

− серед множин ПРІ в ПРСР вищих рангів (𝑆𝐷𝑆𝑅ℎ 𝑚𝑖𝑛𝑅𝑎𝑛𝑘 ∉ 𝐼𝑆𝑅) визначаються 

ПРІ з аналогічними поняттями та спільнокореневими ознаками [126–130] відносно 

𝑆𝐷𝐼
𝑝𝑅
𝑆𝐷𝑆𝑅ℎ𝑚𝑖𝑛𝑅𝑎𝑛𝑘

; 

− використовуючи метод парних порівнянь, експертне оцінювання зіставляє 

ПРІ з урахуванням приналежності їх до рангу ПРСР. Якщо ПРІ зустрічаються в 

декількох ПРСР та їх смислове значення співпадає, тоді експертним аналізом 

викреслюються такі позиції в ПРСР вищого рангу з подальшого відбору (маркуються 

або очищуються); 

− кроки з другого по четвертий повторюються з поступовим відсіюванням 

дублюючих ПРІ та ПРСР нижчого рангу, після чого впорядковуються масиви 

уніфікованих ПРІ (ПРІУ). В результаті утворюється кваліфікований склад ПРІУ в 

ПРСР. 

Ядро методу уніфікації з ранжуванням формалізовано в наступний вигляд: 

∀𝑗2, 𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ → 〈𝐼ℎ , 𝐼𝑆ℎ , 𝑍ℎ〉, 𝑗2 = 1, 𝑞̅̅ ̅̅̅

∀𝑗3, 𝑆𝐷𝑆𝑅𝑢 → 〈𝐼ℎ , 𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ , 𝑍ℎ , 𝑅𝑔〉, 𝑢 = 1, 𝑞̅̅̅̅̅, ℎ = 1, 𝑞̅̅̅̅̅

∀𝑖2, 𝑆𝐷𝐼𝑈𝑖2 → 〈𝐼ℎ , 𝑆𝐷𝑆𝑅𝑢, 𝑍ℎ〉, 𝑖2 = 1, 𝑔̅̅ ̅̅ ̅, ℎ = 1, 𝑞̅̅̅̅̅, 𝑢 = 1, 𝑞̅̅̅̅̅
,   (3.28) 

де 𝐼ℎ ⊆ 𝐼, 𝐼𝑆ℎ ⊆ 𝐼𝑆, 𝑍ℎ ⊆ 𝐹𝑍, 𝑅𝑔 = {𝑟𝑡}𝑡=1,𝑤̅̅ ̅̅ ̅, 𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ ⊆ 𝐼𝑆𝑈, 𝑆𝐷𝑆𝑅𝑢 ⊆ 𝐼𝑆𝑈,  

𝑆𝐷𝑆𝑅𝑢 ↔ 𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ, 𝑆𝐷𝐼𝑈𝑖2 ⊆ 𝐼𝑈. 

Для характеристики результату уніфікації складових ПРС варто ввести 

показник ефекту ранжування для підмножин ПРІ: відомостей (𝐸𝐼) та для 

класифікаторів (𝐸𝐶). Показник ефекту ранжування розраховується як відношення 

множин складових одного типу відповідно до та після уніфікації з ранжуванням. 

Визначаються за формулами: 

𝐸𝐼 =
𝐼ℎ

𝐼𝑈ℎ
,  𝐸𝐶 =

𝐶ℎ

𝐶𝑈ℎ
,    (3.29) 
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де 𝐼ℎ – відомості, як ℎ-підмножина ПРІ (𝐼ℎ ⊆ 𝐼 ∧ 𝐼ℎ ⊆ 𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ), 𝐶ℎ – класифікатори, як 

ℎ-підмножина ПРІ (𝐶ℎ ⊆ 𝐼 ∧ 𝐶ℎ ⊆ 𝑆𝐷𝑆𝑈ℎ), 𝐼𝑈ℎ – уніфіковані відомості, як ℎ-

підмножина ПРІУ (𝐼𝑈ℎ ⊆ 𝐼𝑈 ∧ 𝐼𝑈ℎ ⊆ 𝑆𝐷𝑆𝑅𝑢), 𝐶𝑈ℎ – уніфіковані класифікатори, як ℎ-

підмножина ПРІУ (𝐶𝑈ℎ ⊆ 𝐼𝑈 ∧ 𝐶𝑈ℎ ⊆ 𝑆𝐷𝑆𝑅𝑢). 

Метод уніфікації з ранжуванням має впорядкувати структуру інформаційної 

взаємодії. У підсумку уніфікований склад ПРІ (ПРІУ) сприятиме побудові 

однозначних та узгоджених складових підсистем [18]. 

Таким чином, розроблено метод уніфікації з ранжування, який дозволяє 

контролювати підпорядкованості ПРС та визначати однозначності інформаційної 

взаємодії в системі моніторингу регіональних ресурсів. 

 

3.3. Забезпечення достовірності та засоби представлення множини 

просторово-розподіленої інформації 

 

Механізм використання масивів архівної ПРІ (𝐼𝐷) на основі розробленої моделі 

формування інформаційної взаємодії (розділ 3.1), а також забезпечення узгодженої 

інформаційної взаємодії на основі розробленої уніфікації з ранжуванням складових 

ПРС (розділ 3.2) підводить дослідження до того, що така концепція, як ДПРС, має на 

сам кінець вирішувати питання пропущених даних [18]. 

Оскільки ранги вказують на підпорядкованість одних підсистем від інших, то 

сценарії зв’язків між ПРІ підсистем стають більш окресленими, однозначними та 

послідовними. Зв’язки між ПРС стосуються умов виконання продукційних правил. 

Якщо визначені ранги підсистем вважати передумовами для здійснення 

продукції (див. розділ 2, вираз (5)), тоді побудова продукційних правил 

відбуватиметься згідно рангів підсистем (рис. 3.3). 

Різноплановий характер пропущених даних може породжувати різні способи їх 

відтворення через збільшення кількості продукційних правил. Це в подальшому 

приведе до розгортання відповідної продукційної системи. Іншими словами, 

нагромадження продукційних правил формує систему продукцій, яка у загальному 

вигляді представлена на рисунку 3.4. 
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Рисунок 3.3 – Ілюстрація побудови продукційних правил згідно рангів підсистем 

 

Рисунок 3.4 – Схема роботи системи продукційних правил: 𝑝 – кількість передумов 

продукцій, 𝑛 – кількість умов продукцій, 𝑚 – кількість висновків, 𝐶𝑜 – умови 

застосування продукцій, 𝐴𝑃 – антецеденти, 𝐵𝑃 – консеквенти. 

Після належним чином сформованої або відтвореної інформації постає питання 

про її наочне подання. В якості засобів візуалізації зазвичай використовують 

стаціонарні або портативні технічні пристрої. Інформація зберігається у файлі 

формату XML. Такі файли будуть використані для обміну інформації між ОПР, 

користувачами та ПРС і називаються обмінними. 

Зміст обмінного файлу формується на основі ПРІ, що містяться у паперових 

документах та БД, складених ОПР. Обмінний файл створюється у вигляді файлу 

формату XML. Обмінний файл має бути коректним (well-formed) та 

валідним (valid) [131]. 
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За допомогою XML можливе часткове оновлення збережених даних. Це 

означає, що при зміні окремих ПРІ в БД не обов'язково повністю оновлювати 

структуровані дані. З використанням XML база даних вписується в існуючі стандарти 

та системи обміну інформацією (серія стандартів ISO 19100). 

Передавати контент БД ДПРС доцільно у XML форматі. Він дозволяє ОПР 

точно описувати ПРІ: у цьому форматі створюються будь-які теги, що є аналогами 

полів у таблиці. Така структура організації даних активно використовується в ПРС, 

пов’язаних з ДПРС. XML формат значно мінімізує обсяг пам’яті на носіях інформації. 

На рисунку 3.5 наведено XML структуру зберігання складових у формі 

декомпозиційних рівнів, характерних для концепції ДПРС. 

 

Рисунок 3.5 – Декомпозиційні рівні ПРСР у вигляді XML 

Автоматизація процесу створення документів передбачає підготовку звітів, 

тобто письмових повідомлень про виконання певної роботи, які представлені в 

структурованому і в зручному для читання вигляді, що містить не тільки табличні або 

крос-табличні дані, а й графіки та багато іншої інформації, що є корисною для аналізу 

та яка виводиться на екран, до друку або в файли різних форматів. 

Генератор звітів – програма або бібліотека, що дозволяє представити 

інформацію в зручному структурованому вигляді, зробити з даних інформацію 

(документ, звіт), яку можна роздрукувати або зберегти в різних електронних 

форматах [124, 125]. 
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Основними елементами будь-якого генерованого звіту є: 

− сторінки звіту; 

− бенди (англ. band – смужка) – це об’єкти, які розташовуються безпосередньо 

на сторінці звіту і є контейнерами для інших об’єктів звіту (налічують 13 типів бендів, 

кожен з яких друкується на певній позиції в звіті); 

− об’єкти звіту, які використовуються для безпосереднього відображення 

інформації (об’єкт «Текст»), оформлення звіту (об’єкт «Рисунок», «Лінія», «Фігура», 

«Штрих-код», «Прапорець» тощо), складно-структурованого відображення (об’єкт 

«Таблиця», «Матриця»). 

Процес роботи зі звітами представляються у такій послідовності: 

− впорядкування інформаційного контенту; 

− обрання шаблону документації; 

− формування сторінок звіту; 

− попередній перегляд результатів; 

− виведення на друк чи презентацію отриманих результатів. 

Етап обрання шаблону документації залежить від тематики ПРІ, що надходять, 

та базису МРП щодо формування звіту. Дані особливості прямо впливають на дизайн 

сторінок шаблону документа. 

Таким чином, забезпечено достовірність (представлення знань на основі 

продукцій) та представлення множини просторово-розподіленої інформації через 

XML формати і генератор звітів. 

 

3.4. Висновки до розділу 3 

 

1. Вирішено завдання щодо створення ДПРС за новою структурою 

інформаційної взаємодії завдяки моделям трансформування розрізненої ПРІ між 

системами координат та конвертування існуючих масивів даних відносно старих і 

нових класифікаторів. 
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2. Забезпечено перевірку на адекватність результатів перетворення 

розрізнених ПРІ. Маркування пропущених даних в БД дозволяє значно скоротити час 

опрацювання архівів ПРІ та результатів їх конвертування. 

3. Застосовуючи теоретико-множинний підхід формалізовано метод уніфікації 

з ранжуванням для цілей визначення підпорядкованості і домінант в множинах ПРС 

та ПРІ. Представлено алгоритмічну модель уніфікації складу підмножин ПРІ у 

множині ПРС. 

4. Формалізовано ядро методу уніфікації з ранжуванням як стрижень 

розробленої інформаційної технології. 

5. Передбачено відтворення пропущених даних шляхом розроблення 

продукційних правил з урахуванням результатів методу уніфікації з ранжуванням 

ПРС. 

6. Розглянуто особливості застосування паралельних обчислень під час 

обробки великих масивів даних ПРС. 

7. Забезпечено передачу, представлення та зберігання валідної ПРІ через 

XML-структури. 

8. Запропоновано підхід щодо автоматизації документообігу результатів 

проектування при опрацюванні ПРІ. 
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РОЗДІЛ 4 РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ В 

СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ 

 

Розглянуті в розділах 1-3 принципи побудови ДПРС мають бути апробовані на 

системі, яка включає схожі складові (МРП, ПРС, ПРІ). Таку просторово-розподілену 

систему може представляти концепція Зонінг. Система Зонінг регламентується 

множиною нормативних документів (рис. 4.1). В свою чергу такі нормативні 

документи визначають тематичні інформаційні системи, які обслуговують відповідну 

просторово-розподілену інформацію (ГІС) (рис. 4.2а). Інформаційні системи можуть 

включати відомості, які є підмножинами ПРІ (рис. 4.2б). 

 

Рисунок 4.1 – Ініціалізація МРП моніторингу регіональних ресурсів за рівнями 

підпорядкованості 

Однією з особливостей формування ПРІ є її геометричний опис. Для блоку 

просторових і геометричних об’єктів (рис. 4.2б) проілюструємо більш детальну 

інтерпретацію ієрархічної схеми ПРІ в частині геометричного опису (рис. 4.3). 
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а)      б) 

Рисунок 4.2 – Ініціалізація інформаційних систем та просторово-розподіленої 

інформації моніторингу регіональних ресурсів за рівнями підпорядкованості 

 

Рисунок 4.3 – Ієрархічна схема ПРІ в частині геометрії об’єкту 
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Здійснення зонування (див. 1.4) забезпечує раціональне і ефективне 

землекористування територій країни.  

На сьогодні обсяг планувальної землевпорядної та містобудівної документації 

налічує 14 видів документацій. Необхідність уніфікації складу проектно-

вишукувальних робіт під час наповнення ПРС вже розглядалась у роботі [70]. Подібні 

документації слугують важливими ланками на шляху наповнення кадастрів даними 

відповідного рівня охоплення території країни. Такі комплексні документації варто 

класифікувати як підсистеми земельного та містобудівного кадастру відповідно. 

Зонінг може бути ефективним рішенням уніфікації складу діючих документацій 

галузі використання та планування територій. 

Зонування територій – необхідний крок на шляху до створення сучасної та 

ефективної системи управління використанням територій, забезпечення 

раціонального і несуперечливого розміщення різних видів господарської діяльності, 

вдосконалення розвитку адміністративно-територіальної одиниці та сприяння 

будівництву. 

 

4.1 Експериментальне дослідження архівних наборів просторово-

розподіленої інформації на основі математичних моделей конвертування 

 

Принцип дії трансформаційного поля (рис. 2.8) було апробовано для території 

м. Харкова площею 350 км2. З метою виявлення збережених пунктів існуючої опорної 

мережі та тимчасово закладених пунктів на місцевості, було зібрано інформацію з 

існуючих робочих каталогів по раніше виконаним роботам. Врахувавши модель 

розташування, наближену до рівномірної, було відібрано 48 робочих пунктів в 

системі координат СК-42 чи похідних з неї системах. 

В загальному розумінні система координат СК-42 та її похідні (СК-63, місцеві І 

та ІІ) мають наближені параметри до WGS-84 (World Geodetic System 1984 – Світова 

геодезична система координат 1984 року) [16]. У випадку інтегрування архівних 

матеріалів у глобальний (континентальний) координатний простір система координат 

СК-42 є малоточною. Тоді як система координат УСК-2000 та її похідні місцеві 
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регіональні системи координат (МСК-N, де N=1…27) мають точні та однозначні 

параметри переходу до WGS-84 (тут і ITRF2000 – Міжнародна земна референцна 

система на епоху 2000 року), отже є високоточною. На рисунку 4.4 представлену 

загальну схему можливого переходу між двома основними системи координатного 

відліку. 

Впровадження Державної геодезичної референцної системи координат УСК-

2000 проводиться з дотриманням таких факторів: 

− використання міжнародного досвіду впровадження геодезичних 

референцних систем координат; 

− застосування строгих математичних методів забезпечення координатних 

операцій перетворення та трансформування координат від малоточних систем 

координат до високоточних; 

− врахування адміністративно-територіального устрою України; 

− використання існуючої нормативно-технічної та програмно-методичної 

інфраструктури ведення ІС ДЗК (ПРС з Державного земельного кадастру). 

 

Рисунок 4.4 – Схема координатного перетворення та трансформування між 

основними системами координат та їх похідними, що застосовуються в Україні 
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Різниці планових координат між системами УСК-2000 і СК-42 коливаються в 

межах від 0,5 до 3,5 м. 

Стає очевидним: архіви ПРІ на місцях при застосуванні прямого перетворення 

в УСК-2000 будуть спотворені з неприпустимою погрішністю. Якщо допустима 

точність перерахунку становить 0,10 метра, а, для прикладу, спотворення координат 

в околиці проведення проектно-вишукувальних робіт сягає 1,5 метра, тоді 

моделювання підземних комунікацій по прив’язаним архівним матеріалам буде 

відповідно зміщена на цей показник від реального їх положення. Відомо, що 

інженерні комунікації несуть суттєві обмеження в господарській діяльності та є 

обов’язковою складовою у складанні обмінного файлу XML [27]. Це один з багатьох 

прикладів впливу нехтування спотвореннями при використанні архівних матеріалів в 

УСК-2000 та її похідних системах. 

Для формування каталогу координат в системі УСК-2000 по тим самим пунктам 

було здійснено їх просторове визначення GNSS методом в мережі постійно діючих 

станцій «NGC-NET» в Харківській області [132]. Виміри проводилися двочастотним 

приймачем Leica Viva GS08/CS10 (надано ТОВ «ЛІК-ПРОЕКТ») по 12-15 хвилин на 

кожному пункті в режимі статики. 

Аналізуючи два каталоги, отримано відхилення між двома системами 

координат. Методом «Найближчого сусіда» [133, 134] побудовані відповідні поля 

відхилень по координатах X і Y (рис. 4.5, рис. 4.6). 

 

Рисунок 4.5 – Зони відхилень в метрах за координатою X на території міста Харкова 
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Рисунок 4.6 – Зони відхилень в метрах за координатою Y на території міста Харкова 

Аналіз відхилень на всій території неоднозначний, але певна закономірність 

прослідковується: по осі X відхилення менші на північ; по осі Y відхилення менші зі 

сходу – в бік осьового меридіану (6˚-на зона №7). 

Для створення робочої моделі трансформування просторових даних до УСК-

2000 було взято територію (приблизно 39 км2), на якій проаналізовано спотворення 

міських розграфлених аркушів планів масштабу 1:500 при афінному 

трансформуванні. 

Під час проведення інвентаризації земель площа земельної ділянки 

зазначається до 1м2 з урахуванням граничної похибки масштабу плану [135]. Але 

графічна точність масштабу не співставна з можливостями організації векторних 

даних. Оскільки у містах республіканського й обласного підпорядкування при 

середній квадратичні похибці (СКП) визначення площі земельної ділянки 𝑚𝑆 = 1м2 

і в масштабі 1:500 𝑚𝑡 = 2 ∙ 𝑚1:500 = 0,010м (граничні похибки приймають удвічі 

більшими у масштабі плану чи карти), то максимально допустима площа земельної 

ділянки квадратної форми становитиме лише 100м2! Згідно інструкції [136] 𝑚𝑡 ≤

0,10м відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі (ДГМ), 

геодезичних мереж згущення, міських геодезичних мереж (МГМ) для обласних 

центрів та міст обласного підпорядкування. 
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Розміри розграфленого аркушу плану масштабу 1:500 прийнято за земельну 

ділянку. Похибка визначення площі такої території згідно (3.3) становитиме  

𝑚𝑆 = 0,10 ∙ 250 = 25м2. 

Попередньо відібрано 5 фізичних точок (пункти МГМ, табл. 4.1), що визначені 

в двох системах (𝑥𝑔
𝐴, 𝑦𝑔

𝐴, 𝑧𝑔
𝐴) (Система A – СК-42) та (𝑥𝑔

𝐵, 𝑦𝑔
𝐵 , 𝑧𝑔

𝐵) (Система B – УСК-

2000). Ці точки утворюють 4 суміжні трикутні елементи (рис. 4.7). 

Таблиця 4.1 – Різниці координат пунктів МГМ між системами A та B 

Пункт МГМ ∆𝑥𝐴𝐵, м ∆𝑦𝐴𝐵, м ∆𝑧𝐴𝐵, м 

пп99612 -0,979 -0,543 0,004 

пп1247 -0,931 -0,465 0,086 

пп99432 -0,876 -0,526 -0,228 

пп90226А -1,009 -0,678 0,050 

пп5168 -0,869 -0,487 -0,061 

 

Рисунок 4.7 – Фрагмент дослідженої мережі трикутників на території міста Харкова 

Для оцінки рівня спотворень міських розграфлених планшетів, маючи базові 

відхилення координат (табл. 4.1), за допомогою барицентричного згущення та 

інтерполяції в ArcGIS були побудовані поля відхилень [7]. Афінне трансформування 

показало, що при скінченому трикутному елементі в 26 га планшет М 1:500 

спотворився на 0,72 м2, при 160 га – 0,69 м2, при 962 га – 0,62 м2.  
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Середня щільність пунктів планової державної геодезичної мережі для 

забезпечення ведення земельного та містобудівного кадастрів повинна бути доведена 

на територіях міст в масштабі 1:500 не менше 1 пункту на 5 км2 [137]. Щільність 

пунктів існуючої міської мережі в населених пунктах і на промислових майданчиках 

має бути не меншою: 4 пунктів на 1 км2 у забудованій частині; 1 пункту на 1 км2 на 

незабудованих територіях. Оскільки з економічно-практичної точки зори є вигідним 

обмежитись 3 опорними пунктами (умови афінного перетворення), то тепер 

встановлюємо допустиму їх щільність для трансформування відповідної території. 

На базі теоретичного матеріалу у 3.1 та формули (3.14) визначено максимально 

допустиму площу 𝑆𝑀𝐴𝑋𝑎𝑓𝑓𝑇 трикутного скінченого елемента (яким по суті є 

рівносторонній трикутник), в межах якої афінне трансформування буде прийнятним. 

За результатами обчислень трикутний скінчений елемент повинен мати сторони 𝑙 ≤

1129,64м, а площу 𝑆𝑀𝐴𝑋𝑎𝑓𝑓𝑇 ≤ 2,21км2. 

Даний підхід дозволяє будувати цифрові моделі, в єдиному координатному 

просторі, використовуючи значні обсяги архівних даних [7]. Враховуючи розвитку 

національної інфраструктури геопросторових даних в України (НІГД), забезпечення 

єдиного геопростору є невід’ємною складовою у розгортанні концепції Зонінгу. 

В попередніх розділах (див. 2.2, 3.1) розроблено практичні шляхи зменшення 

спотворень при використанні архівних матеріалів для локальних задач, що постійно 

виникають перед ОПР в циклі обробки ПРІ. 

Конвертування зі старих до нових правил електронного опису одного 

екземпляру ПРІ (рис. 4.8) займає до 30 хв, що залежить від рівня обізнаності ОПР, 

специфіки програмного забезпечення, складності опису просторового об’єкту та його 

геометричної локалізації. А якщо, наприклад, до класу «позначки висот» на 

територію 6 га входять більше 800 екземплярів точкових об’єктів — пікетів, а всього 

просторових класів на ту ж територію задіяно 134? Загальна потужність такої робочої 

цифрової моделі може сягати більше 5000 екземплярів. 
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Рисунок 4.8 – Відображення перетворення робочих наборів цифрових моделей 

місцевості до оновлених класифікаторів на прикладі екземплярів 

класів газопроводів 

З метою автоматизації цього процесу розроблено блок-схему алгоритму, 

орієнтованого на підтримку скрипт-кодового ядра в програмному забезпеченні будь-

якого картографічного редактора. У реалізованій блок-схемі (рис. 4.9) виділено 3 

основних етапи: 

− в частині атрибутивної складової формується буфер обміну, який зберігатиме 

список екземплярів архівного набору даних 𝛺1; 

− в частині геометричної складової здійснюється переведення екземплярів 

архівного набору даних 𝛺1 до стандартизованого набору даних 𝛺2; 

− здійснюється конвертування екземплярів архівного набору в середовищі 

робочого набору 𝛺2 зі старих до нових класів ПРІ. 

Для програмної реалізації процесів конвертації об’єктів бази даних обрано 

середовище розробки «Digitals» [138, 139]. Геодезичні підприємства України 

створюють карти в форматі «Digitals» *.dmf.  

В програму «Digitals» інтегрована мова скриптів, яка отримала неофіційну 

назву Digitals Script. Digitals Script – це власне внутрішнє програмне середовище на 

спрощеній мові програмування, яке дозволяє створювати процедури виконання тих 

чи інших завдань, операцій за допомогою програмного коду. У таблиці 4.2 

представлено опис функцій бібліотеки Digitals Script, які були задіяні у конвертуванні 

геопросторових даних до робочого набору з оновленим класифікатором. Скінчений 
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набір правил конвертування становить 479 правил, а це більше ніж 5 тис. строк 

реалізованого коду на срипт-мові картографічного редактора. 

 

Рисунок 4.9 – Блок-схема алгоритму перетворення робочих наборів цифрових карт 

до оновлених стандартів 
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Таблиця 4.2 – Скриптові функції, що використовуються в алгоритмі 

конвертаційного процесу 

Ім’я Опис 

Скриптові функції – Управління об'єктами карти 

Основні операції: 

@Map.Count Повертає кількість об'єктів карти 

@Map.Object[N].LayerID Повертає/змінює ID шару, в якому знаходиться об'єкт 

Виділення та зняття виділення: 

@Map.SelectAll Виділяє всі об'єкти карти. 

@Map.DeselectAll Знімає виділення з усіх об'єктів 

@Map.SelectObject Number Виділяє на карті об'єкт по вказаному порядковому номеру 

(Number) 

Основні операції з виділеними об'єктами: 

@Map.Selected.Cut Вирізає в буфер обміну виділені об'єкти 

@Map.Paste Вставляє об'єкти із буфера обміну на карту 

@Map.RenumberIDs 

[LastUsedID] 

Функція перенумеровує об'єкти карти, аргумент 

LastUsedID задає початок відліку. Default=0, тобто 

нумерація починається з одиниці 

Скриптові функції – Управління скриптами 

Оновлення: 

@Window.Refresh Обновляє вигляд карти 

Скриптові функції – Операції з картами (файлами) і папками 

Створення/відкриття карти чи файлу: 

@FileOpen Name Відкриває файл 

Закриття/збереження карти чи файлу: 

@Map.SaveToFile [Name] 

[Format] 

Зберігає активну карту у файл із заданим іменем та 

форматом. Якщо формат не вказаний, то він визначається 

автоматично по розширенню файлу. 

Скриптові функції – Обробка шарів 

Загальні функції: 

@Map.Layers.Count Повертає кількість шарів карти 

Атрибути шару: 

@Map.Layers.Get Number Повертає ID шару, його тип і назву 

Скриптові функції – Обробка строкових параметрів 

Створення/видалення параметрів та їх властивості: 

@Map.Parameters.Count Повертає кількість параметрів карти 

Повертає/редагує значення параметрів: 

@Map.Object[N].Parameter[N] Повертає/змінює значення параметра об'єкта 

Скриптові функції – Конвертація/перетворення 

Об'єднання та роз'єднання: 

@StringPart Number String Витягує частину рядка із заданим роздільником 

В результаті проведеного дослідження запропоновано метод автоматизованого 

конвертування геопросторових об'єктів до класифікаторів за оновленими 

стандартами [10, 21–24]. Це дозволяє конвертувати будь-які диференційовані набори 

БД ПРС у простір єдиного цифрового опису всіх екземплярів геопросторових 
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об’єктів. Дане дослідження відповідає принципам директиви про інфраструктуру 

просторових даних Європейського союзу (INSPIRE) від 2007 року [69, 140]. 

Для оцінки ефективності розглянуто наступний випадок перетворення архівної 

ПРІ. Є архівний набір даних у 3990 екземплярів ПРІ. Композиція цифрової моделі 

складається з 105 просторових класів. Орієнтуємось на працівника, який в середньому 

20 хв обробляє однин клас даних архіву. За таких умов конвертування набору ПРІ 

потребує близько 36,5 годин роботи. Застосування розробленої моделі 

автоматизованого конвертування геопросторових об'єктів дозволяє скоротити час 

виконання цієї задачі до 6 хв. Порівняння результатів представлено на рисунку 4.10. 

 

Рисунок 4.10 – Порівняння часу обробки архівної ПРІ, як показника оцінки 

ефективності застосування автоматизації конвертування 

Геометричне та атрибутивне впорядкування даних сприяє наповненню БД 

однорідними масивами архівних матеріалів, що дає позитивний результат у реалізації 

концепції системи Зонінг. Перевірка та пов’язане з нею впорядкування даних 

асоціюється з процесом валідації, який окреслено в попередніх розділах. 

Дані, що обговорюються нижче, стосуються окремого житлового кварталу 

населеного пункту Котляри Харківського району Харківської області. Фрагмент БД 

системи Зонінг експериментального об’єкту представлено на рисунку 4.11. 

Структуру експериментального набору інформаційних систем та їх класів, які 

стосуються системи Зонінг представлено на рисунку 4.12. 

Згідно концепції НІГД інформація, яка представлена в базі даних, повинна бути 

однозначною. Тому виникає потреба в перевірці таких даних. 
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Рисунок 4.11 – Композиція векторного та растрового відображень житлового 

кварталу населеного пункту 

 

Рисунок 4.12 − UML-діаграма пакетної асоціації інформаційних систем та класів з 
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Вхідні дані для перевірки надходять з трансформованого та конвертованого 

раніше набору даних. Кожен об’єкт в БД має свою особливість та стан. Стан об’єкта 

представлений набором значень його атрибутів (відомостей), множина об’єктів з 

однаковим набором атрибутів і особливостей утворюють клас (таблицю). Кожному 

класу відповідає його геометричний тип (рис. 4.3), що описує структуру класу, а 

екземпляр є представником класу (запис в таблиці). 

При моделюванні алгоритмів перевірки геопросторових даних було 

сформовано 4 групи правил: правила синтаксису, правила топології, правила 

актуальності, правила семантичної відповідності. 

З огляду на ці групи перевірки були реалізовані такі моделі: 

− правила синтаксису – перевірка наявності в атрибутах синтаксичних 

помилок, які відхиляються від загальноприйнятих правил правопису; 

− правила топології – перетин меж земельних ділянок червоними лініями, 

входження присадибних земельних ділянок до житлової функціональної зони, 

входження будівель та споруд до певної земельної ділянки; 

− правила актуальності – порівняння дат вимірів згідно періодичності 

оновлення топографічних даних; 

− правила семантики – перевірка відповідності землекористування цільовому 

призначенню, перевірка відсотку забудови, визначення самовільно зайнятих земель. 

Вихідними даними має бути результат перевірки результатів конвертування 

підмножин ПРІ у вигляді звіту, що надається в табличній формі. Після цього 

результат записується в текстовий документ і маркує об’єкти, які не відповідають 

заздалегідь встановленим нормативним критеріям. 

Аналізуючи базу топографічних даних, згідно 4 груп правил наведемо нижче 

деякі критерії перевірки: 

− зміст помилки – дані застарілі; примітка, підстава, нормативне посилання – 

Постанова "Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і 

тематичного картографування", п. 11. Періодичність оновлення ортофотокарт 

(фотокарт) становить не більш як п’ять років; 
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− зміст помилки – перевищення нормативного показника; примітка, підстава, 

нормативне посилання – Земельний кодекс України. Стаття 121. Норми безоплатної 

передачі земельних ділянок громадянам: ґ) для індивідуального дачного будівництва 

– не більше 0,10 гектара. Код КВЦПЗ 07.03 – Для індивідуального дачного 

будівництва; 

− зміст помилки – самовільно зайняті землі (реалізація на рис. 4.13); примітка, 

підстава, нормативне посилання – Земельний кодекс України. Стаття 211. 1. 

Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну 

відповідальність відповідно до законодавства за такі порушення: б) самовільне 

зайняття земельних ділянок; 

− зміст помилки – перевищення нормативного показника; примітка, підстава, 

нормативне посилання – ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій. Зона 

садибної забудови. Таблиця 6.2 "Показники граничних параметрів забудови 

земельної ділянки". 3 поверхи без урахування мансарди – не більше 50 відсотків; 

− зміст помилки – порушення містобудівних умов (реалізація на рис. 4.13); 

примітка, підстава, нормативне посилання – ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і 

забудова територій. Пункт 6.1.34. Огорожа присадибних ділянок не може виступати 

за червону лінію та межі ділянки. Пункт 10.7.7. Примітка 2. В межах червоних ліній 

транспортних розв’язок в одному чи різних рівнях забороняеться розміщення будь-

яких будівель та споруд, крім відповідних елементів поперечного перерізу та 

інженерних комунікацій. 

В процесі роботи запропонованого алгоритму відбувається наступне: 

− формування заголовку звіту (рис. 4.15); 

− маркування об’єктів з самовільним зайняттям землі; 

− маркування об’єктів з застарілими відомостями та відомостями, що 

перевищують нормативні показники за цільовим використанням земельних ділянок; 

− маркування об’єктів з перевищенням граничного параметру забудови 

земельних ділянок; 

− маркування об’єктів, що перетинаються червоними лініями; 

− формування статистичних даних (рис. 4.14). 
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Рисунок 4.13 – Блок-схема алгоритму валідації даних 
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Рисунок 4.14 − Звіт додатку валідації з маркуванням пропущених відомостей в 

базі даних 

Для реалізації перевірки масиву даних було використане програмне 

забезпечення створення цифрових карт «Digitals» [139]. Згідно визначених груп 
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правил (синтаксису, топології, актуальності, семантики) розроблені наступні критерії 

перевірки підмножини ПРІ: 

− дані застарілі; 

− перевищення нормативного показника; 

− самовільно зайняті землі; 

− порушення містобудівних умов. 

В результаті роботи запропонованого алгоритму валідації підмножин ПРІ 

формується узагальнюючий звіт про пропущені відомості [3] в екземплярах класів 

експериментального об’єкту. Звіт про виконання перевірки відомостей наведено на 

рисунку 4.14. 

Проведено експериментальне дослідження трансформування координатного 

простору міста Харкова. Визначено необхідність методу афінного трансформування 

через неоднозначність відхилень. Визначено максимально допустиму площу 

трикутного скінченого елемента, в межах якої афінне трансформування буде 

прийнятним. 

Вирішено завдання щодо створення ДПРС за новою структурою інформаційної 

взаємодії завдяки конвертуванню фрагменту цифрової моделі місцевості (села 

Котляри) до оновлених класифікаторів. Для цього ж фрагменту місцевості 

реалізовано перевірку на адекватність масивів даних згідно множини 

регламентуючих правил. 

 

4.2. Приклад реалізації та оцінка ефективності методу уніфікації з 

ранжуванням галузевих підсистем 

 

Відповідно до класифікації екземплярів МРП (рис. 4.1), склад базових 

геопросторових даних визначається у нормативних документах. Встановлено [80], що 

ПРІ повинні включати відомості про: 

− координатно-просторову основу геопросторових даних; 

− державний кордон, межі адміністративно-територіальних одиниць; 

− гідрографічні об’єкти та гідротехнічні споруди; 
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− населені пункти та їх вулично-дорожню мережу; 

− промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об’єкти; 

− будівлі та споруди; 

− автомобільні дороги; 

− залізниці; 

− інженерні комунікації; 

− аеропорти, морські та річкові порти; 

− рослинний покрив та ґрунти; 

− межі земельних ділянок; 

− реєстри вулиць та адреси об’єктів на території населених пунктів; 

− географічні назви; 

− цифрову модель рельєфу; 

− ортофотоплани, ортофотокарти, аеро- і космічні знімки та результати робіт з 

дистанційного зондування Землі. 

Перелік відомостей, обмін якими здійснюється в процесі інформаційної 

взаємодії між ПРС є таким: 

− планово-картографічна основа Державного земельного кадастру. 

− дані про державний кордон і межі адміністративно-територіальних одиниць. 

− межі кадастрових зон і кварталів. 

− обмеження у використанні земель та земельних ділянок. 

− земельні угіддя (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на 

земельних ділянках). 

− межі економіко-планувальних зон нормативної грошової оцінки земель. 

− межі земельних ділянок. 

− кадастрові номери земельних ділянок. 

− цільове призначення земельних ділянок. 

− розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид 

речового права). 

− нормативна грошова оцінка земельних ділянок. 
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− геопорострові відомості інформаційних ресурсів системи містобудівного 

кадастру. 

− матеріали поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 

ділянок. 

− грошова оцінка лісів. 

− плани лісових ділянок, лісовпорядні карти, тематичні лісові карти та інший 

топографо-геодезичний і картографічний матеріал державного лісового кадастру. 

− картографічні матеріали державного кадастру родовищ і проявів корисних 

копалин і Державного інформаційного геологічного фонду. 

− геопросторові відомості, кількісні та якісні характеристики об’єктів, щодо 

яких ведеться інформаційна система. 

− картографічні матеріали державного кадастру тваринного світу. 

− картографічні матеріали державного кадастру водних біоресурсів. 

− картосхеми поширення видів рослин. 

− архівна та поточна геопросторова інформація з дистанційного зондування 

землі, у тому числі аерокосмічні дані. 

− картографічний матеріал державного еколого-геологічного картування 

території України. 

− дані про річки, водосховища, канали, зрошувальні системи і водойми у межах 

водогосподарських систем комплексного призначення, систем міжгалузевого та 

сільськогосподарського водопостачання. 

− дані про місця розташування та характеристики звалищ промислових і 

побутових відходів. 

− планово-картографічні матеріали агрохімічного стану 

сільськогосподарських угідь. 

− планово-картографічні матеріали розташування територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

− картографічний матеріал державного кадастру природних територій 

курортів. 
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− дані про зонування та площу округу санітарної охорони курортів. 

− картографічні матеріали Державного кадастру природних лікувальних 

ресурсів. 

− картографічні матеріали інформаційних систем транспорту, енергетики, 

зв’язку. 

− картографічні матеріали інформаційних систем охорони культурної 

спадщини. 

− відомості Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

− межі, правовий режим, характеристики охоронюваних археологічних 

територій. 

− межі та режими використання зон охорони пам’яток культурної спадщини. 

− межі та режими використання історичних ареалів населених місць, 

обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених 

місць. 

Наведений перелік відомостей згідно [51] є формуючим стрижнем для аналізу 

та відбору ПРС до складу концепції Зонінг. 

Після проведення першої ітерації аналітичного огляду законодавства України 

було виділено ряд ПРС, які належать до галузі землевпорядної та містобудівної 

діяльності. Ці 26 ПРС потенційно впливають на інформацію, якою оперуватиме 

концепція Зонінг: 

− адміністративно-територіальний устрій України (ПРС АТУУ). 

− генеральні плани населених пунктів (ПРС ГП). 

− Державний водний кадастр (ПРС ДВК). 

− Державне еколого-геологічне картування території України (ПРС ДЕГКУ). 

− дистанційне зондування землі та аерокосмічні дані (ПРС ДЗЗ). 

− Державний земельний кадастр (ПРС ДЗК). 

− Державний інформаційний геологічний фонд (ПРС ДІГФ). 

− Державний кадастр водних біоресурсів (ПРС ДКВБ). 
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− Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

України (ПРС ДКПЗФ). 

− Державний кадастр природних лікувальних ресурсів (ПРС ДКПЛР). 

− Державний кадастр природних територій курортів (ПРС ДКПТК). 

− Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин (ПРС ДКРКК). 

− Державний кадастр рослинного світу (ПРС ДКРС). 

− Державний кадастр тваринного світу (ПРС ДКТС). 

− Державний лісовий кадастр (ПРС ДЛК). 

− детальні плани територій (ПРС ДПТ). 

− Державний реєстр нерухомих пам’яток України (ПРС ДРНП). 

− земельно-кадастрова інвентаризація (ПРС ЗКІ). 

− містобудівний кадастр (ПРС МК). 

− нормативно-грошова оцінка (ПРС НГО). 

− Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів 

(ПРС НКАВПГ). 

− охорона культурної спадщини (ПРС ОКС). 

− плани земельно-господарського устрою території населеного пункту (ПРС 

ПЗГУ). 

− схеми планування територій (ПРС СПТ). 

− топографо-геодезичні і картографічні матеріали (ПРС ТГКМ). 

− транспорт, енергетика та зв’язок (ПРС ТЕЗ). 

Кожна ПРС може вестися різними профільними відомствами. Зокрема, згідно 

пункту 3 [141] Державний водний кадастр (ПРС ДВК) складається з трьох розділів: 

поверхневі води; підземні води; водокористування. Відповідно пункту 6 [141] ПРС 

ДВК ведеться одразу трьома службами: Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій за розділом «Поверхневі води»… Держводагентством за 

розділом «Поверхневі води» у частині обліку поверхневих водних об’єктів та за 

розділом «Водокористування»;.. Держгеонадрами за розділом «Підземні води». 
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Згідно загальних положень [142], зонування територій розробляється на основі 

генерального плану населеного пункту (ПРС ГП) та з урахуванням детальних планів 

територій (ПРС ДПТ). Ці підсистеми є складовими містобудівного кадастру (ПРС 

МК). У свою чергу ПРС МК формує свою базу також на даних Державного 

земельного кадастру (ПРС ДЗК) та нормативно-грошової оцінки (ПРС НГО). Такі 

облікові звітності, як форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем, виступають 

складовою ПРС ДЗК та плану земельно-господарського устрою території населеного 

пункту (ПРС ПЗГУ). А ПРС ПЗГУ ототожнений з планом зонування території та може 

бути складовою ПРС ГП. Відмінності в основному стосуються тільки приналежності 

до земельного та містобудівного законодавства відповідно. І таких зв’язків 

продукується дуже багато. 

Надмірна розгалуженість підсистем потребує другої (глибшої) ітерації аналізу 

нормативних документів. Необхідно на рівні інформаційних систем уніфікувати 

склад ДПРС. 

Згідно [41] (порядок викладу визначень відповідає масштабу охоплюваної 

території): 

− Генеральна схема планування території України – містобудівна 

документація, що визначає концептуальні вирішення планування та використання 

території України; 

− схеми планування території на регіональному рівні (ПРС СПТ) – планувальна 

документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території 

України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, 

використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих 

частин; 

− генеральний план населеного пункту (ПРС ГП) – містобудівна документація, 

що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого 

використання території населеного пункту; 

− план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає 

умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах 

визначених зон; 
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− детальний план території (ПРС ДПТ) – містобудівна документація, що 

визначає планувальну організацію та розвиток території. 

У зв’язку з тим, що відмінності між ПРС ГП та ПРС СПТ залежать в основному 

від потужності адміністративно-територіальної одиниці, прийнято рішення об’єднати 

дані сегменти в одну ПРС концепції Зонінг, а саме уніфіковану ПРС генеральних 

планів та схем планування територій районів (ПРСУ ГПСП). З огляду на актуалізацію 

утворення об’єднаних територіальних громад на території України, назрілим 

питанням є впровадження нової адміністративно-територіальної одиниці, відповідно 

й необхідність у впровадженні такої містобудівної документації як «план об’єднаної 

територіальної громади» [74]. Така документація через особливість охоплюваної 

території має поєднувати генеральні плани інтегрованих населених пунктів та схеми 

планування територій районів за межами населених пунктів. Отже дана пропозиція 

утворення ПРСУ ГПСП, з огляду на перспективу є доречною в дослідженні. 

На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту (ПРС ГП) 

відповідно до абзацу другого частини першої статті 17 [41] розробляється план 

земельно-господарського устрою (ПРС ПЗГУ), який після його затвердження стає 

невід’ємною частиною (ПРС ГП). Згідно даних положень ПРСУ ГПСП включає в себе 

ПРС ПЗГУ. Надалі будемо так і визначати вже три види документації як одну ПРС. 

Відповідно до затвердженого генерального плану (за пунктом 4.5 [143]) 

розробляють плани зонування території, детальні плани територій, програми 

соціально-економічного розвитку, галузеві схеми розвитку інженерно-транспортної 

інфраструктури, документацію із землеустрою, проектну документацію на 

будівництво. Дане положення не вперше свідчить про наявність підпорядкованості та 

ієрархії ПРС у питанні створення якісно нової інформації. ПРС детального плану 

території (ПРС ДПТ) може наповнюватися даними тільки після накопичення 

відомостей у ПРСУ генеральних планів та схем планування територій районів (ПРСУ 

ГПСП). 

Зонування території може розроблятися і як окрема містобудівна документація 

після затвердження генерального плану (згідно абзацу четвертому частини першої 

статті 17 [41]). Це твердження частково обґрунтовує нашу концепцію щодо створення 

системи Зонінг (див. 1.4). 

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального 

плану населеного пункту (частина першої та другої статті 19 [41]),.. за межами 

населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території… На 
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підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території (ПРС 

ДПТ) (частина третя статті 19 [41]) може розроблятися проект землеустрою щодо 

впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження 

стає невід’ємною частиною ПРС ДПТ. Встановлено, що ПРС ДПТ є залежною від 

відомостей ПРСУ ГПСП і оперує такою самою територією, але реалізує детальніші 

та більш комплексні завдання. Проект землеустрою, як характерна особливість 

Державного земельного кадастру (ПРС ДЗК), також може впливати на склад ПРС 

ДПТ. Отже ПРС ДПТ реалізується після формування складових ПРСУ ГПСП та ПРС 

ДЗК. ПРС ДПТ слугує останньою за рівнем деталізації містобудівною документацією, 

а отже її матеріали є кінцевим продуктом в галузі містобудівного кадастру. Через 

значний збіг сутностей між інформаційними системами детальних планів територій 

(ПРС ДПТ) і містобудівного кадастру (ПРС МК), доречно об’єднати їх в останню – 

ПРСУ МК. 

Проаналізувавши положення в ряді нормативних документів уніфіковано склад 

системи Зонінг. Попередньо виявлений склад інформаційних систем: ПРС ГП, ПРС 

ДПТ, ПРС ПЗГУ, ПРС СПТ, ПРС МК, – реорганізовано в ПРСУ ГПСП та ПРСУ МК. 

В монографії [1] наведено обґрунтування уніфікації таких інформаційних 

систем, як: Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин (ПРС ДКРКК) 

[144, 145]; Державне еколого-геологічне картування території України (ПРС ДЕГКУ), 

Державний інформаційний геологічний фонд (ПРС ДІГФ) [146–148]. В складі 

системи Зонінг вони визначаються як єдиний сегмент – ПРСУ ДІГФ. 

В один комплекс, як інформаційну систему оцінки земель (ПРСУ ОЗ), в системі 

Зонінг об’єднано [1] такі системи [149]: бонітування ґрунтів, економічна оцінка 

земель, нормативно грошова оцінка земельних ділянок (ПРС НГО), експертна 

грошова оцінка земельних ділянок. 

Всі об'єкти культурної спадщини (ПРС ОКС) національного значення (згідно 

постанови [151]) заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 

(ПРС ДРНП) [150]. Тому в системі Зонінг [1] поєднано складові ПРС ДРНП і ПРС 

ОКС у ПРСУ ДРНП. 

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) – процес отримання даних про поверхню 

Землі методом аерофотозйомки або шляхом спостереження і вимірювань із космосу 

( стаття 1 [152])… топографо-геодезичні та картографічні роботи – процес створення 

геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-

геодезичної та картографічної продукції; результати топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності – геодезичні, топографічні, картографічні матеріали (ПРС 
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ТГКМ), продукція, інформація тощо. ДЗЗ історично не є первинним методом 

отримання даних про поверхню Землі і тісно пов'язаний з ПРС ТГКМ. 

Джерелами вхідних топографічних даних (як зазначено у пункті 6.3 [153]) є: 

матеріали топографо-геодезичних знімань, дані дистанційного зондування поверхні 

Землі (ДЗЗ), традиційні топографічні карти, існуючі набори цифрових карт, 

довідникові та інші матеріали і дані про об’єкти місцевості, що мають достовірність, 

актуальність і точність. База топографічних даних (ПРС БТД) ( пункт 3.7 [153]) – це 

набори геопросторових даних про топографічні об’єкти. 

У загальній схемі формування та використання бази топографічних даних (ПРС 

БТД) виділяють такі елементи (пункт 6.2 [153]): 

− система отримання даних; 

− оперативна база топографічних даних та сховище; 

− спеціалізована ГІС бази топографічних даних; 

− система контролю якості даних; 

− ГІС автоматизованої системи картографування та інші системи використання 

бази топографічних даних. 

Згідно наведених положень ПРС ТГКМ (переважають векторні дані) та ПРС 

ДЗЗ (переважають растрові дані) формують найбільшу кількість першовідомостей 

про одні й ті ж самі гепросторові об’єкти. Доцільно їх уніфікувати в системі Зонінг 

до ПРСУ БТД. 

Перелік інших складових системи Зонінг на етапі другої ітерації залишається в 

тому ж обсязі (рис. 4.15). Зокрема ПРС транспорту, енергетики та зв’язку (ПРС ТЕЗ) 

прийнято вважати комплексною та достатньою для всіх відомостей даної ПРС у 

зв’язку з тим, що: 

− системи зв’язку, транспорту та енергетики мають надмірну схожість 

принципів мережевого моніторингу; 

− використання інструментів геопросторового аналізу в більшості випадків є 

однаковим; 

− для ефективного проектного рішення необхідно враховувати одночасно всі 

транспортні фактори; 

− об’єкти транспортної, енергетичної та зв’язкової систем згідно ряду 

держаних будівельних норм (ДБН) мають тісний зв’язок у питанні взаємного 

розташування і обмежень. 
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Рисунок 4.15 – Уніфікація складу інформаційних систем в системі Зонінг 

За результатами нормативного обґрунтування (МРП-базис) вдалося 

уніфікувати заявлену кількість інформаційних систем з 26 (𝐼𝑆 = {𝑆𝐷𝑆𝑗}
𝑗=1,26̅̅ ̅̅ ̅̅

) до 19 

(𝐼𝑆𝑈 = {𝑆𝐷𝑆𝑈𝑗2}
𝑗2=1,19̅̅ ̅̅ ̅̅

). Деякі ПРСУ можуть бути повністю схожі з оригінальними 

ПРС, але для подальшого перетворення варто їх вважати похідними. 

ОПР має пріоритетні повноваження визначення складових ДПРС. Враховуючи 

ухил МРП-базис дослідження та тематику концепції Зонінг, необхідно окреслити 

обсяг задіяних екземплярів МРП. Ця множина на експериментальному рівні 

складається з домінуючих, вузлових та найбільш компетентних нормативних 

документів для уникнення надмірної завантаженості викладу дослідження. 

До аналізу включено 83 нормативних документи – 𝑍 = {𝑅𝑆𝑅𝑘}𝑘=1,83̅̅ ̅̅ ̅̅ . Також 

експертом групуються закони відповідно до їх безпосередньої асоціації з визначеною 

ПРСУ (див. табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 – Відповідність розглянутих нормативних документів до уніфікованих 

інформаційних систем 

№ 

з/п 

Назва / 

Код ПРСУ 

Код норм. 

документу 
Найменування нормативного документу 

1 
АТУУ/ 
𝑆𝐷𝑆𝑈1 

𝑅𝑆𝑅1 Національні (державні) статистичні класифікації (класифікатори) 

𝑅𝑆𝑅2 Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України 

𝑅𝑆𝑅3 
Кодекс усталеної практики "Структура та зміст Державного реєстру 

географічних назв" 

2 
БТД / 
𝑆𝐷𝑆𝑈2 

𝑅𝑆𝑅4 Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність 

𝑅𝑆𝑅5 
Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних планах 

масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 

𝑅𝑆𝑅6 
Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах 

масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:50000, 1:1000000 

3 
ГПСП / 
𝑆𝐷𝑆𝑈3 

𝑅𝑆𝑅7 Про Генеральну схему планування території України 

𝑅𝑆𝑅8 Склад та зміст генерального плану населеного пункту. ДБН Б.1.1-15:2012 

𝑅𝑆𝑅9 
Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному 

рівнях. ДБН Б.1.1-13:2012 

4 
ДВК / 
𝑆𝐷𝑆𝑈4 

𝑅𝑆𝑅10 Водний кодекс України 

𝑅𝑆𝑅11 
Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та 

водогосподарських ділянок 

𝑅𝑆𝑅12 Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування 

𝑅𝑆𝑅13 Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру 

5 
ДЗК / 
𝑆𝐷𝑆𝑈5 

𝑅𝑆𝑅14 Земельний кодекс України 

𝑅𝑆𝑅15 Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 

𝑅𝑆𝑅16 Про землеустрій 

𝑅𝑆𝑅17 Про Державний земельний кадастр 

𝑅𝑆𝑅18 Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру 

𝑅𝑆𝑅19 

Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку 

земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх 

заповнення 

𝑅𝑆𝑅20 Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель 

𝑅𝑆𝑅21 Про оренду землі 

𝑅𝑆𝑅22 Про використання земель оборони 

6 
ДІГФ / 
𝑆𝐷𝑆𝑈6 

𝑅𝑆𝑅23 Про зону надзвичайної екологічної ситуації 

𝑅𝑆𝑅24 Гірничий закон України 

𝑅𝑆𝑅25 Кодекс України "Про надра" 

𝑅𝑆𝑅26 Про відходи 

𝑅𝑆𝑅27 Про газ (метан) вугільних родовищ 

𝑅𝑆𝑅28 
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-

сировинної бази України на період до 2030 року 

𝑅𝑆𝑅29 
Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та 

місцевого значення 

𝑅𝑆𝑅30 
Про затвердження Положення про Державну еколого-геологічну карту 

України масштабу 1:200000 

𝑅𝑆𝑅31 
Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів 

корисних копалин 

𝑅𝑆𝑅32 
Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та 

інструкцій з їх заповнення 

𝑅𝑆𝑅33 Про нафту і газ 

𝑅𝑆𝑅34 Про охорону атмосферного повітря 

𝑅𝑆𝑅35 Про охорону навколишнього природного середовища 

𝑅𝑆𝑅36 
Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 
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Продовження таблиці 4.3 

№ 

з/п 

Назва / 

Код 

ПРСУ 

Код норм. 

документу 
Найменування нормативного документу 

7 
ДКВБ / 
𝑆𝐷𝑆𝑈7 

𝑅𝑆𝑅37 
Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 

біоресурсів 

8 
ДКПЗФ / 

𝑆𝐷𝑆𝑈8 

𝑅𝑆𝑅38 Про природно-заповідний фонд України 

𝑅𝑆𝑅39 
Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної 

порушенням законодавства про природно-заповідний фонд 

9 
ДКПЛР / 

𝑆𝐷𝑆𝑈9 

𝑅𝑆𝑅40 
Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру 

природних лікувальних ресурсів 

𝑅𝑆𝑅41 
Про затвердження Інструкції по створенню і веденню Державного кадастру 

природних лікувальних ресурсів 

𝑅𝑆𝑅42 
Про затвердження Переліку та форми подання відомостей, що включаються 

до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів 

10 
ДКПТК / 
𝑆𝐷𝑆𝑈10 

𝑅𝑆𝑅43 Про курорти 

𝑅𝑆𝑅44 
Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру 

природних територій курортів 

11 
ДКРС / 
𝑆𝐷𝑆𝑈11 

𝑅𝑆𝑅45 Про рослинний світ 

𝑅𝑆𝑅46 
Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного 

світу 

12 
ДКТС / 
𝑆𝐷𝑆𝑈12 

𝑅𝑆𝑅47 Про тваринний світ 

𝑅𝑆𝑅48 
Про затвердження Правил використання диких тварин з метою отримання 

продуктів їх життєдіяльності 

𝑅𝑆𝑅49 
Про затвердження Переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні 

на території Донецької області 

𝑅𝑆𝑅50 Про мисливське господарство та полювання 

13 
ДЛК / 

𝑆𝐷𝑆𝑈13 

𝑅𝑆𝑅51 Лісовий кодекс України 

𝑅𝑆𝑅52 
Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок 

𝑅𝑆𝑅53 
Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку 

лісів 

14 
ДРНП / 
𝑆𝐷𝑆𝑈14 

𝑅𝑆𝑅54 Про охорону культурної спадщини 

𝑅𝑆𝑅55 Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини 

𝑅𝑆𝑅56 
Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної 

спадщини 

𝑅𝑆𝑅57 
Про внесення об'єктів культурної спадщини національного значення до 

Державного реєстру нерухомих пам'яток України 

𝑅𝑆𝑅58 Про охорону археологічної спадщини 

15 
ЗКІ / 

𝑆𝐷𝑆𝑈15 

𝑅𝑆𝑅59 
Про затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію 

земель населених пунктів 

𝑅𝑆𝑅60 
Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 

16 
МК / 

𝑆𝐷𝑆𝑈16 

𝑅𝑆𝑅61 Державний класифікатор будівель та споруд (ДК 018-2000) 

𝑅𝑆𝑅62 Про регулювання містобудівної діяльності 

𝑅𝑆𝑅63 Про основи містобудування 

𝑅𝑆𝑅64 Про архітектурну діяльність 

𝑅𝑆𝑅65 Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 

𝑅𝑆𝑅66 Порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану 

𝑅𝑆𝑅67 
Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту. 

ДБН Б.2.2.-3:2012 

𝑅𝑆𝑅68 Про затвердження Списку історичних населених місць України 

𝑅𝑆𝑅69 Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень 

𝑅𝑆𝑅70 Про об'єкти підвищеної небезпеки 

𝑅𝑆𝑅71 Про благоустрій населених пунктів 

𝑅𝑆𝑅72 
Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 

360-92** / Планування і забудова територій. ДБН Б.2.2-12:2018 
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Продовження таблиці 4.3 

№ 

з/п 

Назва / 

Код 

ПРСУ 

Код норм. 

документу 
Найменування нормативного документу 

17 
НКАВПГ / 

𝑆𝐷𝑆𝑈17 

𝑅𝑆𝑅73 

Про затвердження Порядку функціонування національної системи оцінки 

антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються 

Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар 

𝑅𝑆𝑅74 

Про затвердження Порядку проведення національної інвентаризації 

антропогенних викидів із джерел та поглинання поглиначами парникових 

газів 

𝑅𝑆𝑅75 

Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, 

у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 

підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців 

18 
ОЗ / 

𝑆𝐷𝑆𝑈18 

𝑅𝑆𝑅76 Про оцінку земель 

𝑅𝑆𝑅77 Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

𝑅𝑆𝑅78 
Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення (крім земель населених пунктів) 

19 
ТЕЗ / 

𝑆𝐷𝑆𝑈19 

𝑅𝑆𝑅79 Про автомобільні дороги 

𝑅𝑆𝑅80 
Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування 

державного значення 

𝑅𝑆𝑅81 Про транспорт 

𝑅𝑆𝑅82 Про електроенергетику 

𝑅𝑆𝑅83 Про телекомунікації 

Всі наведені вище ПРСУ оперують підмножинами ПРІ відомостями та 

класифікаторами, які в БД представляються як домени. В монографії [1] ґрунтовно 

представлено хід відбору підмножин ПРІ серед 19 ПРСУ. Так для ПРСУ «Державний 

лісовий кадастр» наведені положення, які вказують на ряд складових підсистеми. 

Ліси України за екологічним і соціально-економічним значенням та залежно від 

основних виконуваних ними функцій поділяються на такі категорії: захисний ліс 

(виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції); 

рекреаційно-оздоровчий ліс (виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні 

та оздоровчі функції); ліс природоохоронного, ліс наукового, ліс історико-

культурного призначення (виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові 

функції тощо); експлуатаційний ліс (Стаття 39 [154]). Під час проведення заготівлі 

деревини не дозволяються вирубування та пошкодження: цінних і рідкісних дерев та 

чагарників, занесених до Червоної книги України; насінників і плюсових дерев, а 

також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України 

(чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих та найстаріших дерев 

(Частина 5 статті 70 [154]). 

Межі лісів, визначених для віднесення до однієї з категорій, проводяться 
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уздовж природних меж, квартальних просік, ліній зв'язку і електромереж та інших, 

чітко визначених на місцевості розмежувальних ліній – залізниць та автомобільних 

доріг, канав, каналів, газо- та нафтопроводів, візирів, протипожежних розривів і 

вододільних ліній (Пункт 4 [155]). 

Згідно наведеного матеріалу виявлено: 

− відомості: захисний ліс, рекреаційно-оздоровчий ліс, ліс природоохоронного 

призначення, ліс наукового призначення, ліс історико-культурного призначення, 

експлуатаційний ліс, цінні і рідкісні дерева, цінні і рідкісні чагарники, насінник, 

плюсове дерево, дерево з гніздами рідкісних видів птахів, чорний лелека, скопа, 

орлан-білохвіст, дуплясте дерево, найстаріше дерево; природна межа, квартальна 

просіка, лінія зв'язку, електромережа; 

− класифікатори: функціональний поділ лісів; види розмежувальних ліній. 

Проаналізувавши, окрім згаданих, всі пов’язані нормативні документи (𝑅𝑆𝑅51, 

𝑅𝑆𝑅52, 𝑅𝑆𝑅53 в табл. 4.3), виявлено 359 відомостей та 22 класифікатори (рис. 4.16, 

рис. 4.17). 

 

Рисунок 4.16 – Ілюстрація виявлених відомостей в ПРСУ «Державний лісовий 

кадастр» 
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Рисунок 4.17 – Ілюстрація виявлених класифікаторів в ПРСУ «Державний 

лісовий кадастр» 

На етапі інфологічного моделювання здійснено пошук складових ПРСУ серед 

обраної МРП галузі містобудування та землеустрою. За проведеним дослідженням у 

концепції Зонінг сформовано 19 підсистем. Опрацьовано 83 нормативних документи 

законодавства України. Виявлено відомості 𝐼𝑗 та класифікатори 𝐶𝑗 в кожній ПРСУ. 

Також законодавчо визначено взаємозв’язок через обмін ПРІ між обраними 

підсистемами (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 – Характеристика ПРСУ, які включено до структури концепції Зонінг 

№ з/п 
Назва 

ПРСУ 

Код 

ПРСУ 

Загальна кількість виявлених 

Відомостей 

(𝐼𝑗) 

Класифікаторів 

(𝐶𝑗) 

Зв’язків з 

іншими 

ПРСУ (𝐽𝑢) 

1 АТУУ 𝑆𝐷𝑆𝑈1 43 3 11 

2 БТД 𝑆𝐷𝑆𝑈2 2100 3 8 

3 ГПСП 𝑆𝐷𝑆𝑈3 617 19 11 

4 ДВК 𝑆𝐷𝑆𝑈4 204 15 14 

5 ДЗК 𝑆𝐷𝑆𝑈5 693 63 18 

6 ДІГФ 𝑆𝐷𝑆𝑈6 896 32 13 

7 ДКВБ 𝑆𝐷𝑆𝑈7 30 7 5 

8 ДКПЗФ 𝑆𝐷𝑆𝑈8 140 11 15 

9 ДКПЛР 𝑆𝐷𝑆𝑈9 373 1 11 

10 ДКПТК 𝑆𝐷𝑆𝑈10 80 2 14 

11 ДКРС 𝑆𝐷𝑆𝑈11 122 5 9 

12 ДКТС 𝑆𝐷𝑆𝑈12 174 13 13 

13 ДЛК 𝑆𝐷𝑆𝑈13 359 22 14 

14 ДРНП 𝑆𝐷𝑆𝑈14 76 10 7 

15 ЗКІ 𝑆𝐷𝑆𝑈15 68 15 14 

16 МК 𝑆𝐷𝑆𝑈16 1794 58 17 

17 НКАВПГ 𝑆𝐷𝑆𝑈17 408 8 13 

18 ОЗ 𝑆𝐷𝑆𝑈18 153 38 13 

19 ТЕЗ 𝑆𝐷𝑆𝑈19 352 22 14 

Під час виявлення складових галузі господарської діяльності згідно МРП 

визначено ряд негативних характеристик функціонування та взаємодії між 
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інформаційними системами: дублювання відомостей; реверсивність потоку даних; 

надмірну зв’язність; заплутаність зв’язків між інформаційними системами. Виникає 

нагальна потреба в мінімізації надмірної зв’язності та спрощення зв’язків між ПРС. 

Використовуючи порівняльний аналіз положень діючого законодавства в сфері 

земельних та містобудівних відносин, було виявлено значну кількість схожих 

тверджень щодо інформації, якою оперують в процесі створення даних уніфіковані 

інформаційні системи. Дані з вище наведених матеріалів опосередковано або 

безпосередньо впливають на вміст і якість системи Зонінг. Нижче представлено 

положення до ряду таких діючих інформаційних систем. 

Наприклад, ПРСУ «База топографічних даних» є найнижчою за 

підпорядкованістю системою і, відповідно, фундаментом для інших ПРСУ на шляху 

до концепції Зонінг (рис. 4.18), оскільки: 

− кадастрові зйомки – … служать основою для кадастрів; …створення та 

оновлення картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) 

геопросторових даних та геоінформаційних систем; …топографо-геодезичні та 

картографічні роботи – процес створення геодезичних, топографічних і 

картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної та картографічної 

продукції; …результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності – 

геодезичні, топографічні, картографічні матеріали, продукція, інформація тощо 

(Стаття 1 [152]); 

− до топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення 

належать: …забезпечення кадастрової діяльності, …забезпечення містобудівної 

діяльності… (Стаття 13 [152]). 

Частина друга, третя статті 39 [156] свідчать про підпорядкованість відомостей 

ПРСУ «Державний кадастр тваринного світу» (ПРСУ ДКТС) до ПРСУ «Генеральні 

плани та схеми планування територій районів» (ПРСУ ГПСП), ПРСУ «Земельно-

кадастрова інвентаризація» (ПРСУ ЗКІ), ПРСУ ДЛК, ПРСУ «Державний 

інформаційний геологічний фонд України» (ПРСУ ДІГФ), ПРСУ ДКПТК, ПРСУ 

«Транспорт, енергетика та зв’язок» (ПРСУ ТЕЗ), ПРСУ МК, ПРСУ ДВК. У частині 

третій статті 56 [156] є очевидним зв'язок ПРСУ ДКТС з ПРСУ ДЛК, ПРСУ 
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«Державний кадастр водних біоресурсів» (ПРСУ ДКВБ), ПРСУ «Державний кадастр 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» (ПРСУ ДКПЗФ) (рис. 

4.19). 

 

Рисунок 4.18 – Ілюстрація взаємодії ПРСУ БТД з рядом інших ПРСУ 

 

Рисунок 4.19 – Ілюстрація взаємодії ПРСУ ДКТС з рядом інших ПРСУ 

Зміни в ПРСУ «Державний лісовий кадастр» відбуваються з урахуванням 

відомостей ПРСУ «База топографічних даних» (ПРСУ БТД), ПРСУ ДКТС, ПРСУ 

ДКРС, оскільки ліс – це тип природних комплексів (екосистема), в якому 

поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними 

ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими 

природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один 

на одного і на навколишнє природне середовище (Частина перша статті 1 [154]). 
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Функціонування ПРСУ ДЛК передує ПРСУ ТЕЗ, ПРСУ ДІГФ та 

підпорядковане ПРСУ «Державний земельний кадастр» (ПРСУ ДЗК) через те, що 

використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім 

видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), 

прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення 

бурових, підривних та інших робіт, не пов’язаних із веденням лісового господарства, 

здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, 

встановленому Земельним кодексом України (Стаття 62 [154]). 

ПРСУ ДЛК формує свої відомості після ПРСУ «Державний водний кадастр» 

(ПРСУ ДВК). Нормативи визначення площ лісових ділянок залежать від відомостей 

стосовно чисельності населення та населеного пункту, отже ПРСУ ДЛК домінує над 

ПРСУ «Адміністративно-територіальний устрій України» (ПРСУ АТУУ) (рис. 4.20), 

тому що лісові ділянки (смуги лісів) виділяються уздовж річок завдовжки 10 і більше 

кілометрів у гірських умовах, 25 і більше кілометрів у рівнинних умовах, а також 

навколо озер та водоймищ, що мають площу 100 і більше гектарів (Пункт 9 додатку 

4 [155]). 

 

Рисунок 4.20 – Ілюстрація взаємодії ПРСУ ДЛК з рядом інших ПРСУ 

Згідно положення (Частина перша статті 22 [41]) ПРСУ МК охоплює відомості, 

що окремо реалізуються в ПРСУ АТУУ, ПРСУ ДІГФ, ПРСУ ДЗК та інших ПРСУ про 

територію. Це є наслідком того, що містобудівний кадастр (МК) – це державна 

система зберігання і використання геопросторових даних про територію, 

адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, 

інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для 
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задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, 

формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. 

Згідно частини другої статті 22 [157] благоустрій є невід’ємною частиною 

ПРСУ «Містобудівного кадастру», а отже ПРСУ «Транспорт, енергетика та зв’язок» 

(ПРСУ ТЕЗ), ПРСУ ГПСП визначені як нижчі системи [1]. ПРСУ МК можна вважати 

останньою перехідною ланкою для формування системи Зонінг (Частина сьома 

розділу 1 [158]), [1]. Пункт 3 статті 29 [157] вказує на те, що відомості ПРСУ БТД, 

ПРСУ ДЗК підпорядковуються ПРСУ МК (рис. 4.21). 

 

Рисунок 4.21 – Ілюстрація взаємодії ПРСУ МК з рядом інших ПРСУ 

ПРСУ АТУУ підпорядковується ПРСУ ОЗ, оскільки об'єктами оцінки земель є: 

територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території 

оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних 

ділянок і прав на них, у тому числі на земельні частки (паї), у межах території України 

(Стаття 3 [149]). 

Бонітування є різновидом оцінки земель, а отже ПРСУ ОЗ підпорядковується 

ПРСУ ДЗК через те, що дані бонітування ґрунтів є складовою частиною ДЗК та є 

основою проведення економічної оцінки сільськогосподарських угідь і враховуються 

при визначенні екологічної придатності ґрунтів для вирощування 

сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва (Частина друга статті 5 [149]). 

З огляду на концепцію системи Зонінг ПРСУ ДЗК має спершу отримати 

відомості з ПРСУ ОЗ, тому порядок ПРСУ ДЗК є вищим. Це обумовлено ти, що 

інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є 
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затверджені генеральних планів населених пунктів, плани зонування територій і 

детальні плани територій, відомості ДЗК, дані інвентаризації земель та державної 

статистичної звітності (Пункт 3 розділу I [159]). 

Окремі показники свідчать про підпорядкованість відомостей ПРСУ ЗКІ, ПРСУ 

ГПСП, ПРСУ ДЛК, ПРСУ ДВК, ПРСУ ДІГФ до ПРСУ ОЗ (рис. 4.22). Для 

нормативної грошової оцінки обов’язковими відомостями є ряд коефіцієнтів, які 

враховують: регіональні та локальні фактори місця розташування кадастрового 

кварталу, ступінь містобудівної цінності територій, склад угідь земельної ділянки, 

продуктивність лісових насаджень, продуктивність водних об’єктів, екологічне 

значення водного об’єкта і т. д. [160]. 

 

Рисунок 4.22 – Ілюстрація взаємодії ПРСУ ОЗ з рядом інших ПРСУ 

На прикладі концепції Зонінг у відповідності до теоретичної основи розділу 3.2 

проранжуємо уніфіковані інформаційні системи, які стосуються земельно-

кадастрової та містобудівної діяльності. 

У дзеркальну матрицю 𝑀𝐽 = (𝑗𝑗2,𝑗3
𝑀 )

19×19
 за результатами попарного 

порівняння ПРСУ заносяться «1» або «0» відповідно виявленню зв’язку між ПРСУ 

або ні (рис. 4.23). При формуванні матриці 𝑀𝐴 = (𝑎𝑘,𝑗2
𝑀 )

83×19
, здійснюється пошук 

відомостей, класифікаторів, характерних окремій ПРСУ, в множині МРП (рис. 4.24а). 

Елементи у матриці заповнюються згідно системи вагових показників [101–103] 

(табл. 4.5) та виразу (3.19). Матриця домінування 𝑀𝐷 = (𝑑𝑗2,𝑗3
𝑀 )

19×19
 відображає 

виявлені факти домінування «1» або підпорядкованості «0» під час попарного 

порівняння ПРСУ (рис. 4.24б). 
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Таблиця 4.5 – Розподіл вагових коефіцієнтів нормативних документів за їх 

юридичною силою 

№з/п Види нормативно-правових актів в Україні 
Юридична 

сила, бал 

Ваговий 

коефіцієнт 

1 Конституція України 9 1,0 

2 Міжнародні договори 8 0,9 

3 Кодекси, основи законодавства України 7 0,8 

4 
Закони України, декрети Кабінету Міністрів 

України 
6 0,7 

5 Постанови Верховної Ради України 5 0,6 

6 Укази Президента України 4 0,4 

7 Постанови Кабінету Міністрів України 3 0,3 

8 
Накази, розпорядження, рішення міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади. 
2 0,2 

9 

Накази, постанови, розпорядження інших органів 

державної влади. Нормативні документи зі 

стандартизації. 

1 0,1 

 

Рисунок 4.23 – Результат (від 0 до 1) заявленої ОПР матриці асоціації 19 

уніфікованих підсистем з законодавчою базою системи Зонінг (83 закони) 

 

а       б 

Рисунок 4.24 – Результат (від 0 до 1) заявленої ОПР матриці: а) зв'язності; б) 

домінування – 19 уніфікованих підсистем в системі Зонінг 

Множина регламентуючих правил (МРП) → 


 П

Р
С

У
 

Шкала вагових коефіцієнтів екземплярів МРП: 

0, 1 0, 1 0, 1 0, 7 0, 2 0, 2 0, 7 0, 2 0, 2 0, 8 0 0 0 0, 8 0 0, 7 0 0, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3 0 0 0, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 2 0 0, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3 0 0, 2 0, 3 0 0, 7 0 0, 7 0 0 0, 2 0 0, 2 0 0 0, 2 0 0 0 0, 7 0, 2 0, 2 0 0 0 0 0

0, 1 0 0, 1 0, 7 0, 2 0, 2 0, 7 0, 2 0, 2 0, 8 0, 2 0, 2 0, 3 0, 8 0 0 0, 7 0, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 7 0, 3 0, 3 0, 2 0 0, 7 0, 3 0 0, 3 0 0 0 0, 7 0, 8 0, 3 0 0 0 0 0, 3 0, 7 0, 2 0, 3 0, 1 0, 7 0 0, 7 0 0 0, 2 0 0 0 0, 7 0, 2 0 0 0, 2 0 0, 2 0, 2 0, 7 0, 3 0, 7 0, 7 0, 7
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0, 1 0 0 0, 7 0, 2 0, 2 0, 7 0, 2 0, 2 0, 8 0, 2 0, 2 0, 3 0, 8 0, 1 0, 7 0, 7 0, 3 0 0 0, 7 0 0 0 0, 8 0 0 0, 7 0 0 0 0 0 0 0, 7 0 0, 7 0, 7 0 0, 3 0, 2 0, 2 0, 7 0, 3 0, 7 0, 3 0, 7 0 0 0, 7 0 0, 3 0 0 0 0 0 0 0 0, 3 0, 1 0, 7 0, 7 0, 7 0 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 7 0, 2 0 0 0 0 0, 2 0, 2 0, 7 0 0 0, 7 0
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0, 1 0 0 0, 7 0, 2 0, 2 0 0 0 0, 8 0, 2 0 0 0, 8 0 0 0, 7 0, 3 0 0 0, 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 7 0 0, 7 0, 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 7 0 0 0, 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 7 0, 2 0 0 0 0 0, 2 0, 2 0 0 0 0 0

0, 1 0 0 0, 7 0, 2 0, 2 0, 7 0, 2 0, 2 0, 8 0 0 0 0, 8 0 0, 7 0, 7 0, 3 0 0 0, 7 0 0 0 0, 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 7 0 0 0, 7 0, 3 0 0 0 0 0 0, 7 0 0, 7 0 0 0, 7 0 0 0 0, 7 0 0 0 0 0 0, 3 0, 1 0, 7 0 0 0 0, 2 0, 2 0 0, 2 0 0, 7 0, 2 0 0 0 0 0, 2 0, 2 0, 7 0 0 0 0

0, 1 0 0, 1 0, 7 0, 2 0, 2 0 0 0 0, 8 0 0 0 0, 8 0 0, 7 0, 7 0, 3 0 0 0, 7 0 0 0 0, 8 0 0 0, 7 0, 3 0 0 0 0 0 0, 7 0 0 0, 7 0 0, 3 0, 2 0, 2 0, 7 0, 3 0 0 0 0 0 0 0, 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 1 0, 7 0, 7 0 0 0 0 0 0 0 0, 7 0, 2 0 0 0 0 0, 2 0, 2 0 0 0 0 0

0, 1 0 0, 1 0, 7 0, 2 0, 2 0, 7 0, 2 0, 2 0 0 0 0 0, 8 0 0, 7 0, 7 0, 3 0 0 0, 7 0 0, 7 0 0, 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 7 0 0 0, 7 0 0 0 0 0, 7 0, 3 0 0 0, 7 0 0 0 0, 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 1 0, 7 0, 7 0, 7 0, 7 0 0 0 0 0 0, 7 0, 2 0 0 0 0 0, 2 0, 2 0 0 0 0 0
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Згідно складених матриць (рис. 4.23, 4.24) визначаються критерії оцінки ПРСУ. 

Результати обчислення цих критеріїв відображені в таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 – Результуюча таблиця критеріїв оцінки ПРСУ для системи Зонінг 

Код 

ПРСУ 
∑ 𝑎𝑘,ℎ

𝑀
𝑙

𝑘=1
 𝐾ℎ

𝐴 ∑ 𝑗ℎ,𝑢
𝑀

𝑞

𝑢=1
 𝐾𝑗2

𝐽
 ∑ 𝑑ℎ,𝑢

𝑀
𝑞

𝑢=1
 𝐾ℎ

𝐷 

𝑆𝐷𝑆𝑈1 10,0 0,12 11 0,55 1 0,06 

𝑆𝐷𝑆𝑈2 18,1 0,22 8 0,40 0 0,00 

𝑆𝐷𝑆𝑈3 25,1 0,30 11 0,55 13 0,72 

𝑆𝐷𝑆𝑈4 20,7 0,25 14 0,70 7 0,39 

𝑆𝐷𝑆𝑈5 33,4 0,40 18 0,90 17 0,94 

𝑆𝐷𝑆𝑈6 19,3 0,23 13 0,65 12 0,67 

𝑆𝐷𝑆𝑈7 9,6 0,12 5 0,25 3 0,17 

𝑆𝐷𝑆𝑈8 15,3 0,18 15 0,75 12 0,67 

𝑆𝐷𝑆𝑈9 13,8 0,17 11 0,55 5 0,28 

𝑆𝐷𝑆𝑈10 15,2 0,18 14 0,70 14 0,78 

𝑆𝐷𝑆𝑈11 10,5 0,13 9 0,45 2 0,11 

𝑆𝐷𝑆𝑈12 11,3 0,14 13 0,65 4 0,22 

𝑆𝐷𝑆𝑈13 19,3 0,23 14 0,70 8 0,44 

𝑆𝐷𝑆𝑈14 12,1 0,15 7 0,35 2 0,11 

𝑆𝐷𝑆𝑈15 21,5 0,26 14 0,70 6 0,33 

𝑆𝐷𝑆𝑈16 34,4 0,41 17 0,85 18 1,00 

𝑆𝐷𝑆𝑈17 14,4 0,17 13 0,65 2 0,11 

𝑆𝐷𝑆𝑈18 22,4 0,27 13 0,65 15 0,83 

𝑆𝐷𝑆𝑈19 18,4 0,22 14 0,70 9 0,50 

За формулами (3.25) та (3.26) визначається рейтинговий коефіцієнт для кожної 

досліджуваної ПРСУ та привласнюються зростаючі ранги (ПРСР) (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 – Результат уніфікації з ранжуванням підсистем в концепції Зонінг 

Ранги 

ПРСР 

Код 

ПРСР 

Назва ПРСР 

(абревіатура) 

Нормалізований рейтинговий 

коефіцієнт 𝐾ℎ𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑅  

Ранг 1 𝑆𝐷𝑆𝑅16 МК 1,0000 

Ранг 2 𝑆𝐷𝑆𝑅5 ДЗК 0,9709 

Ранг 3 𝑆𝐷𝑆𝑅8 ОЗ 0,4150 

Ранг 4 𝑆𝐷𝑆𝑅3 ГПСП 0,3410 

Ранг 5 𝑆𝐷𝑆𝑅6 ДІГФ 0,2860 

Ранг 6 𝑆𝐷𝑆𝑅10 ДКПТК 0,2830 

Ранг 7 𝑆𝐷𝑆𝑅8 ДКПЗФ 0,2616 

Ранг 8 𝑆𝐷𝑆𝑅19 ТЕЗ 0,2202 

Ранг 9 𝑆𝐷𝑆𝑅13 ДЛК 0,2054 

Ранг 10 𝑆𝐷𝑆𝑅4 ДВК 0,1927 

Ранг 11 𝑆𝐷𝑆𝑅15 ЗКІ 0,1716 

Ранг 12 𝑆𝐷𝑆𝑅9 ДКПЛР 0,0721 

Ранг 13 𝑆𝐷𝑆𝑅12 ДКТС 0,0558 

Ранг 14 𝑆𝐷𝑆𝑅17 НКАВПГ 0,0356 

Ранг 15 𝑆𝐷𝑆𝑅11 ДКРС 0,0180 

Ранг 16 𝑆𝐷𝑆𝑅14 ДРНП 0,0161 

Ранг 17 𝑆𝐷𝑆𝑅7 ДКВБ 0,0137 

Ранг 18 𝑆𝐷𝑆𝑅1 АТУУ 0,0104 

Ранг 19 𝑆𝐷𝑆𝑅2 БТД 0,0000 
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З практики земельно-кадастрової та містобудівної діяльності така послідовність 

ПРСР є логічною. За кількісним показником 𝐾ℎ𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑅  між рангами ПРСР 

прослідковуються групи ПРСР, що мають показник близький до еквівалентності, та 

ПРСР, які чітко виділяються в ієрархії. Це зумовлене рівнем розгорнутості подання 

описів та положень підсистем в нормативних документах. 

Представлений інструмент ранжування стає необхідним додатком під час 

прийняття рішень з експертного оцінювання та на громадських обговореннях. 

Використовуючи модель щільності (алгоритм кластеризації DBSCAN, реалізований 

у додатку вільного розповсюдження Weka 3.8.3) не складно виявити групи ПРСР в 

системі Зонінг. За умов вирішення задач до певного рівня організації геопросторових 

даних, виявлена особливість в подальшому дозволить опрацьовувати тільки певні 

кластери складових інформаційної взаємодії. Результат методу уніфікації з 

ранжуванням за виразом (3.29) представлено в табл. 4.8 та на рис. 4.25. 

Таблиця 4.8 – Порівняльна таблиця уніфікації з ранжуванням складових ПРСР 

Ранг 

ПРСР 

Назва 

ПРСР 

Код 

ПРСР 

Підмножина 

відомостей 

Підмножина 

класифікаторів 

𝐸𝐼 𝐸С 
До ранж. 

(𝐼ℎ) 

Після 

ранж. 
(𝐼𝑈ℎ) 

До ранж. 
(𝐶ℎ) 

Після 

ранж. 
(𝐶𝑈ℎ) 

1 МК 𝑆𝐷𝑆𝑅16 1794 1018 58 54 1,76 1,07 

2 ДЗК 𝑆𝐷𝑆𝑅5 693 529 63 40 1,31 1,58 

3 ОЗ 𝑆𝐷𝑆𝑅8 153 137 38 29 1,12 1,31 

4 ГПСП 𝑆𝐷𝑆𝑅3 617 489 19 16 1,26 1,19 

5 ДКПТК 𝑆𝐷𝑆𝑅6 80 51 2 2 1,57 1,00 

6 ДІГФ 𝑆𝐷𝑆𝑅10 896 807 32 28 1,11 1,14 

7 ДКПЗФ 𝑆𝐷𝑆𝑅8 140 99 11 11 1,41 1,00 

8 ТЕЗ 𝑆𝐷𝑆𝑅19 353 300 22 22 1,18 1,00 

9 ДЛК 𝑆𝐷𝑆𝑅13 359 292 22 16 1,23 1,38 

10 ДВК 𝑆𝐷𝑆𝑅4 204 170 15 15 1,20 1,00 

11 ЗКІ 𝑆𝐷𝑆𝑅15 68 58 15 15 1,17 1,00 

12 ДКПЛР 𝑆𝐷𝑆𝑅9 373 349 1 1 1,07 1,00 

13 ДКТС 𝑆𝐷𝑆𝑅12 174 153 13 12 1,14 1,08 

14 НКАВПГ 𝑆𝐷𝑆𝑅17 408 393 8 8 1,04 1,00 

15 ДКРС 𝑆𝐷𝑆𝑅11 122 102 5 5 1,20 1,00 

16 ДРНП 𝑆𝐷𝑆𝑅14 76 72 10 7 1,06 1,43 

17 ДКВБ 𝑆𝐷𝑆𝑅7 30 21 7 7 1,43 1,00 

18 АТУУ 𝑆𝐷𝑆𝑅1 43 43 3 3 1,00 1,00 

19 БТД 𝑆𝐷𝑆𝑅2 2100 2074 3 3 1,01 1,00 

∑: 
Система 

Зонінг 
𝐷𝐼𝑆𝑍𝑜 8682 7157 347 294 1,21 1,18 
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У ході дослідження виявлено, що близько 1/5 ПРІ не є унікальними. 

Узагальнюючи результати порівняння зазначимо, що запропонований метод дозволяє 

зменшити обсяг необхідної для обробки інформації до 20%, що слугує оцінкою 

ефективності методу уніфікації з ранжуванням (рис. 4.25). 

 

Рисунок 4.25 – Ілюстрація оцінки ефективності застосування 

методу уніфікації з ранжуванням ПРІ 

У ході дослідження виявлено, що: 

− ПРСР вищого рангу частіше супроводжуються більшою кількістю 

класифікаторів; 

− ПРСР вищого рангу за результатом уніфікації складових охоплюватиме 

більше ключів/посилань до першоджерел; 

− концептуально, будь-який клас з ПРСР вищого рангу через узагальненість 

відомостей може розкладатися на дрібніші класи, як представники ПРСР нижчих 

рангів; 

− відомості в структурі системи Зонінг окрім відношень до ПРСР можуть 

паралельно формувати ієрархічні піраміди в площині однієї тематики/суті, що 

породжує концепцію рівнів відомостей (класів) [5]; 

− п’ята частина відомостей та класифікаторів не є унікальними, що потенційно 

призводить до створення неоднозначності та дублювання екземплярів класів БД 

концепції Зонінг; 

− з переходом до ПРСР вищого рангу сумарна кількість складових у концепції 

Зонінг збільшується (рис. 4.26). 

8682

7157

347 294
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Відомості 

(традиційна 

технологія)

Відомості за 

новою 

технологією

Класифікатори 

(традиційна 

технологія)

Класифікатори за 

новою 

технологією

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 е
к

зе
м

п
л

я
р

ів
 П

Р
І



152 

 

Рисунок 4.26 – Графік залежності кількості складових підсистем до їх рангів у 

концепції Зонінг 

У підсумку уніфікований склад відомостей дозволяє побудувати нормативно 

прийнятні складові підсистем (класи, домени) [18]. На рисунках 4.27, 4.28 та 4.29 

показано, як з виявлених відомостей формуються просторові класи різних 

геопросторових об’єктів. 

 

Рисунок 4.27 – Результат формування класу будівель та споруд в ПРСР БТД 
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Рисунок 4.28 – Результат формування класу сервітутів та обмежень в ПРСР ЗКІ 

 

Рисунок 4.29 – Результат формування класу газорозподільчої мережі в ПРСР МК 

Таким чином, проаналізовано множину регламентуючих правил серед 

нормативних документів галузі використання та планування територій. Уніфіковано 

та ранжовано підсистеми моніторингу регіональних ресурсів, а також відповідних 

ПРІ в концепції Зонінгу. 
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4.3. Експериментальне дослідження з відтворення пропущених даних на 

основі впорядкованих продукційних правил 

 

Виключені дублюючі фактори та визначені ранги підсистем дозволяють 

розробляти чіткі правила щодо відтворення пропущених даних в процесі 

інформаційної взаємодії. 

Для моделювання даних було застосовано об'єктно-орієнтований підхід, який 

виявився особливо плідним у проектуванні ГІС, що мають багато структуровану 

область знань і пов'язані з мультимедійними базами даних. Моделі об'єктно-

орієнтованих даних підтримують опис як структурних, так і поведінкових 

властивостей даних. Структурні властивості стосуються статичної організаційної 

природи даних. Поведінкові властивості є динамічними та пов'язані з характером 

можливих допустимих змін інформації в даних. 

На першому етапі побудови продукційної моделі необхідно визначити ПРІ 

(класи), які пов’язані з пропущеною ПРІ (𝐼𝑀). Другий етап складається з розробки 

сценарію та алгоритму відтворення 𝐼𝑀 щодо об’єктів дослідження. 

Щоб перевірити роботу алгоритму відтворення відомостей було обрано ряд 

проранжованих підсистем ДПРС Зонінг (Додаток А). Також було виділено в цих 

підсистемах інформаційні шари (класи), які пов’язані з земельними ділянками 

(Додаток Б) та представниками лісових насаджень (деревами) (рис. 4.30). 

Застосування продукційної моделі розглянуто на двох прикладах: 

− відновлення пропущених земельних ділянок в житловій зоні населеного 

пункту; 

− оновлення значень атрибутів геопросторових об’єктів класу «Дерева», як 

представників лісових насаджень. 

На рисунку 4.30 наведено залежності та зв’язки між частиною абстрактних 

класів конкретних ПРСР, які впливають на відомості про дерева та земельні ділянки 

(рис. 4.30, Додаток В). 
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Рисунок 4.30 − UML-діаграма абстрактних класів експериментального набору 

геопросторових даних 

Згідно UML-діаграми (рис. 4.30) до підсистем запропонованої ГІС належать 

наступні інформаційні шари: 

− до уніфікованої підсистеми державного лісового кадастру (ПРСР «ДЛК») 

відноситься інформаційний шар «Дерева»; 

−  до уніфікованої підсистеми бази топографічних даних (ПРСР «БТД») 

належать інформаційні шари: будівлі та споруди; другорядні споруди; покриття; 

елементи покриття; природні та штучні огорожі; стовпи, ліхтарі; кордони та межі; 

− до уніфікованої підсистеми транспорту, енергетики та зв’язку (ПРСР «ТЕЗ») 

відносяться інформаційні шари: проїзні частини вулиць і доріг; автомобільні дороги; 

червоні лінії; 

− до уніфікованої підсистеми земельно-кадастрової інвентаризації (ПРСР 

«ЗКІ»): кадастрові зони; кадастрові квартали; земельні ділянки; угіддя; межові знаки, 

закріплені точки; 

− до уніфікованої підсистеми державного земельного кадастру (ПРСР «ДЗК»): 

XML: Земельні ділянки; XML: Суміжники. 

ІС БТДU::Кордони 

та межі

ІС БТДU::

Другорядні 

споруди

ІС БТДU::Елементи 

покриття

ІС БТДU::Природні 

та штучні огорожі

ІС БТДU::Будівлі та 

споруди

ІС БТДU::Стовпи, 

ліхтарі

ІС БТДU::Покриття

ІС ЗКІU::Межові 

знаки, закріплені 

точки

ІС ЗКІU::Кадастрові 

квартали

ІС ЗКІU::Кадастрові 

зони

ІС ЗКІU::Угіддя

ІС ЗКІU::Земельні 

ділянки

ІС ТЕЗU::

Автомобільні 

дороги

ІС ТЕЗU::Червоні 

лінії

ІС ТЕЗU::Проїзні 

частини вулиць і 

доріг

ІС ДЗКU::XML: 

Суміжники

ІС ДЗКU::XML: 

Земельні ділянки

ІС ДЛКU::Дерева
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Для прикладу, наведемо сценарій відтворення пропущеної інформації. За одним 

зі сценаріїв (рис. 4.31) нехай відомо, яку саме ділянку пропущено, і якою має бути 

допустима нормативна площа в даному житловому масиві. 

 

Рисунок 4.31 – Сценарій відтворення пропущеної інформації для класу «Земельні 

ділянки» (забарвлені блоки відповідають відомостям окремих підсистем) 

Сценарій (рис. 4.31) є наступним: каталогу координат ділянки немає, шукаємо 

суміжні землекористування, перевіряємо суміжників, обираємо фасад ділянки, якщо 

його не визначено, шукаємо вісь вулиці, створюємо червоні лінії; тепер за 

отриманими обмежувальними лініями будуємо полігон; перевіряємо його з 

нормативною площею; у разі невідповідності підбираємо необхідні розміри, 

перевіряємо топологію, якщо площа підходить, передаємо або генеруємо відсутню 

атрибутивну інформацію про земельну ділянку. Алгоритм реалізації даної 

продукційної моделі представлено на рисунку 4.32. 

Каталог координат

земельної ділянки

відсутній?

Ввід каталогу

координат

Конфігурація

відповідає

топологічним

правилам?

Виправлення

топологічних помилок

Суміжні земельні

ділянки доступні?

Угіддя наявні?

Кадастровий поділ

визначено?

Межові знаки наявні

поблизу?

Визначення їх

близькості, облік

кількості

Даних для формування

межі достатньо?

Формування контуру

Природні та штучні

огорожі

поблизу наявні?

Пошук елементів

покриття

Відомості про

суміжників узгоджені?

Будівлі та споруди?

Другорядні споруди?

Покриття?

Головна будівля в

комплексі споруд

визначена?

Центр комплексу

споруд виявлено?

Фасадна сторона

домоволодіння

визначена?

Вісь вулиці існує?

Автомобільні дороги

поблизу наявні?

Формування узбічь та

бордюрів для побудови

дороги

Побудова вісі вулиці
Червоні лінії

розроблені?

Визначення категорії

дороги та

червоних ліній
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Рисунок 4.32 – Блок-схема алгоритму забезпечення нормативних розмірів 

відтвореного екземпляра класу «Земельні ділянки» 
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Такий підхід дозволяє виправляти пропущені дані повноцінно або в межах, 

дозволених нормативними документами (рис. 4.33). Програмна реалізація алгоритму 

відтворення пропущених даних виконана в середовищі розробки Digitals. 

 

Рисунок 4.33 – Відтворення земельних ділянок у ПЗ «Digitals» 

Для оновлення значень атрибутів геопросторових об’єктів класу «Дерева», як 

представників лісових насаджень, використовувалась ранжована інформаційна 

система лісового кадастру (ПРСР «ДЛК»). Вона представляє систему відомостей про 

розподіл лісового фонду між власниками лісів і постійними лісокористувачами, поділ 

усіх лісів за категоріями залежно від виконуваних ними основних функцій, грошову 

оцінку та інші дані, що характеризують кількісний і якісний стан лісів [164]. 

Документація кадастру поновлюється один раз на 5 років [164]. Тобто один раз 

на 5 років в базі геопросторових даних повинні фіксуватися зміни про сукупність 

деревних порід у тому чи іншому лісовому насадженні. 

Продукційні моделі та алгоритми актуалізації пропущеної інформації в БД ПРІ 

були реалізовані у програмному забезпеченні «Digitals» [139]. 

Причиною відсутності (пропуску) даних в цьому дослідженні є те, що вони 

потребують оновлення через деякий проміжок часу. Вхідні дані до розробленого 

алгоритму надходять з БД ПРІ. 

Математичне забезпечення алгоритму відтворення пропущених даних у класі 

«Дерева» зводиться до знаходження функції дати вимірів, висоти та діаметру 

дерев [19]. 

Доведено [165], що поліноміальна регресія (поліном 3-го ступеня) найкращим 

чином відображає залежність діаметра дерева від віку і ця залежність властива всім 

породам і відображає характер зміни діаметра дерева з віком. 
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Залежність в загальному випадку має вигляд: 

𝐴3 = 𝐴0 ∙ 𝑥3 + 𝐴1 ∙ 𝑥2 + 𝐴2 ∙ 𝑥,    (4.1) 

де 𝐴3 – вік дерева конкретної породи; x – діаметр дерева; 𝐴0, 𝐴1, 𝐴2 – коефіцієнти, що 

відображають характер і швидкість зміни діаметра дерева породи з віком на різних 

етапах онтогенезу. 

Якщо вік дерева згідно застарілих даних можна визначити (4.1), а час, що минув 

з останнього виміру, визначається як різниця між роком теперішньої дати (𝑌𝑇)та 

роком останніх вимірів (𝑌𝐶): 

∆𝑌 = 𝑌𝑇 − 𝑌𝐶 ,      (4.2) 

тоді новий вік дерева визначається за формулою: 

𝐴3 = 𝐴0 ∙ 𝑥3 + 𝐴1 ∙ 𝑥2 + 𝐴2 ∙ 𝑥 + ∆𝑌,    (4.3) 

Оскільки новий вік дерева відомий, тоді визначення нового діаметра може бути 

результатом розв’язку кубічного рівняння: 

𝐴0 ∙ 𝑥3 + 𝐴1 ∙ 𝑥2 + 𝐴2 ∙ 𝑥 = 0, 𝐴0 ≠ 0.    (4.4) 

Для аналітичного розв'язку канонічного кубічного рівняння (4.4) 

використовується формула Кардано, у якій корінь вихідного рівняння набуває 

вигляду 

𝑥 = 𝑦 −
𝐵1

3
,      (4.5) 

де 𝑦 = √−
𝑞

2
+ √

𝑞2

4
+

𝑝3

27

3

+ √−
𝑞

2
− √

𝑞2

4
+

𝑝3

27

3

, 𝑝 = −
𝐵1

2

3
+ 𝐵2 і 𝑞 =

2𝐵1
3

27
−

𝐵1∙𝐵2

3
+ 𝐵3,  

 𝐵1 =
𝐴1

𝐴0
, 𝐵2 =

𝐴2

𝐴0
, 𝐵3 =

𝐴3

𝐴0
. 

Нова висота дерева розраховується за формулою: 

ℎ𝐻 = ℎ𝐶 − ∆𝑌 ∙ 𝐾𝑜𝑒𝑓,     (4.6) 

де ℎ𝐶 – старі відомості про висоту дерева конкретної породи; 𝐾𝑜𝑒𝑓 – коефіцієнт 

зростання дерева конкретної породи. 

Алгоритм відтворення та оновлення пропущених даних класу «Дерева» [19] 

представлений на рисунках 4.34. 
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Рисунок 4.34 – Блок-схема алгоритму оновлення застарілих даних для класу 

представників лісових насаджень – «Дерева» (Код класу: 6100) 

Begin 

i=1; n; 1 

DateNorm=DateE-1825-j 

A3=ArrayA0(i)*Do^3+ArrayA0(i)*Do^2+ 
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Вхідними даними алгоритму (рис. 4.34) є змінні, значення яких виймаються з 

бази геопросторових даних, а саме: Do, Mo, Yo – відповідно день, місяць та рік, в 

якому проводилась зйомка; Dn, Mn, Yn – відповідно поточні день, місяць та рік; DateS 

– стара дата; DateE – поточна дата; do – старий діаметр; ho – стара висота; TypeTree – 

вид рослинності (тип дерева); ClassId – код класу; ObjectId – код об’єкту; n – кількість 

об’єктів; ArrayTT(1…n) – масив типів дерев; ArrayA0(1…n), ArrayA1(1…n), 

ArrayA2(1…n) – масиви коефіцієнтів зростання стовбура дерев [165]; Koef(1...n) – 

масив коефіцієнтів росту дерев по висоті [165]. 

Вихідними даними є інформація, яку відновлено за допомогою алгоритму 

відтворення пропущених даних. Інформація виводяться на монітор, а також 

зберігається у файлі формату XML с записом відомостей про відновлені об’єкти. 

Зважаючи на актуальність багатопроцесорної обробки значних масивів 

інформації, розроблену схему відтворення пропущених даних на основі паралельних 

обчислень (2.4) було застосовано для відновлення інформації класу «Дерева». 

Для реалізації такого підходу було обрано метод паралельного обчислення 

AsParallel() із бібліотеки PLINQ на мові програмування C# (рис. 4.35). 

 

Рисунок 4.35 – Загальна архітектура паралельного програмування на платформі 
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Це бібліотека автоматизує усі етапи розпаралелювання обчислень, забезпечує: 

− поділ роботи на завдання; 

− виконання цих завдань різними потоками; 

− об’єднання результатів в одну вихідну послідовність. 

Запропонований в інформаційній технології процес відтворення пропущених 

даних працює за наступним алгоритмом: звернення до бази даних → визначення 

предмету помилки та обрання відповідного правила → визначення методу обробки 

(лінійний або паралельний) → система звертається до ядер процесора та виконує 

обробку згідно обраних функцій (правил) → запис результатів відновлення даних. 

Концептуальна схема системи відтворення пропущених даних за допомогою 

продукційної моделі на основі паралельних обчислень надано на рисунку 4.36, де 

блок процедури «Missing data reproduction» відповідає алгоритму оновлення 

застарілих даних (рис. 4.34). 

 

Рисунок 4.36 – Схема відтворення пропущених даних з паралельним обчисленням 

на прикладі підмножини ПРІ: просторовий клас «Дерева» 

Для порівняння результатів лінійних та паралельних обчислень, було обрано 

невелике лісове насадження з кількістю екземплярів класу «Дерева» у 3225 одиниць 

[2, 9]. Використовуючи розроблене продукційне правило актуалізації відомостей 
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(рис. 4.34), на мові C# реалізовано два підходи, один з яких був доповнений 

паралельним обчисленням. На рисунку 4.37 показано результати виконання двох 

алгоритмів відтворення втрачених даних відповідно на одному та чотирьох 

процесорах. 

 

Рисунок 4.37 – Ілюстрація оцінки ефективності застосування паралельних обчислень 

під час обробки екземплярів класу «Дерева» 

На порівняно незначній за рівнем завантаженості задачі (відтворення 

відомостей екземплярів одного лісового масиву) результати паралельного 

обчислення в середньому більше ніж у 6 разів швидше за лінійні. Якщо виконувати 

обробку даних лісових масивів всіє області або країни і додати ряд інших складно-

структурованих запитів щодо відтворення відомостей в концепції Зонінг, то 

паралельні обчислення будуть застосовуватись цілком виправдано. 

За результатом проведеного дослідження побудовано сценарії та відтворено 

інформацію для просторових класів «Земельні ділянки» та «Дерева» (межі населеного 

пункту Котляри). Окремо для екземплярів класу «Дерева» реалізовано алгоритм та 

проведено паралельні обчислення великого масиву інформації. 

 

4.4. Візуалізація масиву геопросторових даних у форматі XML 

 

Для обміну інформацією у Державному земельному кадастрі використовують 

електронний документ уніфікованої форми – обмінний файл XML, який є також 

одним з інструментів наповнення картографічної основи містобудівного кадастру та 

кадастрів інших природних ресурсів (Пункт 6 статті 8 [166]). 
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На рисунку 4.38 наведено варіант зберігання класу «Дерева» в ПРСР 

«Державного лісового кадастру» (ПРСР ДЛК). 

 

Рисунок 4.38 – XML структура геометричного та атрибутивного опису складових 

підсистеми ПРСР ДЛК 

На мові C# було створено програму візуалізації масивів геопросторових даних, 

які зберігаються у XML форматі. Програма відкриває XML-файл з даними, визначає 

геометричні примітиви об’єктів у файлі, параметрично генерує ці об’єкти та 

пошарово візуалізує їх на екрані (рис. 4.39). 

 

Рисунок 4.39 – Узагальнена ілюстрація перетворення текстових форматів 

збереження БД ПРІ у векторний вигляд в середовищі Visual Studio 
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Алгоритм реалізації перетворення текстових форматів у векторний вигляд може 

бути описаний наступним чином: виклик методів для малювання об’єктів та 

ініціалізації параметрів відображення векторних об’єктів (рис. 4.40а); завантаження 

файлу XML та ініціалізацію списків об’єктів відображення (рис. 4.40б) → 

формування масиву координат всіх вершин геометричних об’єктів на відображуваній 

території → визначення екстенду графічного відображення через мінімальні та 

максимальні значення координат точок; формування каталогу координат по кожній 

межі земельної ділянки з подальшим відображення методом DrawPolygon. 

 

а)       б) 

Рисунок 4.40 – Фрагмент блок-схеми алгоритму візуалізації, направленого на: 

а) виклик методів для малювання об’єктів та ініціалізації параметрів відображення 

векторних об’єктів; б) завантаження файлу XML та ініціалізацію 

списків об’єктів відображення 

На рисунку 4.41 відображено формування каталогу координат у разі 

реверсивного порядку опису певних сегментів межі ділянки. За допомогою XML стає 

можливим візуальне представлення об’єктів геопросторових даних. 
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Рисунок 4.41 – Блок-схема алгоритму візуалізації в частині ідентифікації реверсних 

відрізків для формування каталогу координат межі земельної ділянки 

Таким чином, розроблено алгоритм та реалізовано на мові C# програму 

візуалізації масивів геопросторових даних, які зберігаються у XML форматі. 
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graphics, Xml nodes lists 

foreach (XmlNode p in 
point.ChildNodes) 

foreach (XmlNode point in 
pointslist) 

line.ChildNodes. 
Count > 1 

point.FirstChild. 
InnerText == ulid. 

InnerXml 

p.Name == "X" p.Name == “Y" 

x = p.InnerXml 
floatx = Math.Round(x - minX, 3) 

array2[j].X = floatx 

Graphics extend formation: 
minX, maxX, minY, maxY  

Boundary polylines 
initialization and 

segments “line”, “ulid”, 
integer “j”, PointF[] “array2” 

y = p.InnerXml 
floaty = Math.Round(y - minY, 3) 

array2[j].Y = floaty 

Formation: borders with 
straight segments 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 
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4.5. Автоматизація документообігу результатів проектування при 

опрацюванні просторово-розподілених даних 

 

Кінцевим етапом інформаційної технології щодо створення системи узгодженої 

інформаційної взаємодії для здійснення моніторингу регіональних ресурсів після 

валідації, відтворення пропущених даних та візуалізації є створення проектної 

документації [9]. Поставлене завдання вирішується за допомогою «FastReport». 

Програмний продукт «FastReport» – це набір компонентів для побудови звітів, 

який являє собою поєднання дизайнера та генератора звітів. Має різні можливості для 

платформ WinForms, ASP.NET і MVC Framework [167, 168]. 

Можливості, які містить «FastReport»: 

− містить візуальний дизайнер для створення і модифікації звітів; 

− створення звітів, що працюють незалежно від програми, тобто даний 

програмний продукт може бути використаний як самостійне рішення для побудови 

звітів; 

− можливість додавання однієї або декількох діалогових форм у звіт для запиту 

параметрів перед запуском звіту; 

− отриманий результат відображається у вікні попереднього перегляду, або 

виводиться у звітній формі на друк або зберегти його в різних форматах; 

− розширена архітектура програмного продукту «FastReport» дозволяє 

створювати й підключати до звіту свої об'єкти, фільтри експорту, функції; 

− інтегрована в програмному продукті підтримка хмарних сервісів дає 

можливість зберігати різні звіти в один з трьох ресурсів для зберігання даних: Google 

Drive, SkyDrive, DropBox; 

− сумісний та частково інтегрований своїм функціоналом з картографічним 

редактором «Digitals». 

Процес роботи зі звітами представлено на рисунку 4.42. 

Для прикладу розглянемо один з базових картографічних матеріалів ПРСР 

«ДЗК» – кадастровий план земельної ділянки. На ньому відображаються (пункт 1 

статті 34 [166]): 
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− площа земельної ділянки; 

− зовнішні межі земельної ділянки (із зазначенням суміжних земельних 

ділянок, їх власників, користувачів суміжних земельних ділянок державної чи 

комунальної власності); 

− координати поворотних точок земельної ділянки; 

− лінійні проміри між поворотними точками меж земельної ділянки; 

− кадастровий номер земельної ділянки; 

− кадастрові номери суміжних земельних ділянок (за наявності); 

− межі земельних угідь; 

− межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія обмежень у 

використанні земельних ділянок, права суборенди, сервітуту; 

− контури об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці. 

 

Рисунок 4.42 – Загальний вигляд процесу формування звітної документації 

Таблиці із зазначенням координат усіх поворотних точок меж земельної 

ділянки, переліку земельних угідь, їх площ, відомостей про цільове призначення 

земельної ділянки та розробника документації із землеустрою на земельну ділянку є 

невід'ємною частиною кадастрового плану земельної ділянки. 

Дизайн сторінки кадастрового плану має свої обмеження та правила щодо 

наповнення контенту. Відповідно до вимог щодо вмісту документу розробляються 
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складові об’єкти сторінки звіту (рис. 4.43) [9]. 

Для того, щоб у кожному об’єкті сторінки відображався відповідний вміст 

даних, необхідно попередньо виконати етап впорядкування графічного [17] та 

нормативного контенту. 

 

Рисунок 4.43 – Концепт наповнення сторінки «Кадастровий план» для будь-якої 

технічної документації із землеустрою в робочій області дизайнера «FastReport» 

Оскільки зберігати та передавати контент БД ПРІ передбачається у XML-

форматі, то і для ПРСР «Державного земельного кадастру» передбачається 

сформувати необхідний діапазон відомостей у належному вигляді. 

Кожен такий кортеж відомостей є результатом послідовного витягування з БД 

ПРІ необхідних даних, які потім буферно транспортуються до ядра генератора звітів. 

Нижче представлено фрагменти створеного алгоритму формування кортежів 
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відомостей, які відповідають конкретним блокам дизайну сторінки «Кадастровий 

план» (рис. 4.43). 

На рисунку 4.44 описано порядок формування за XML-структурою відомостей 

про цільове призначення екземпляра земельної ділянки, який зберігається в класі 

«Земельна ділянка» з кодом 70005 в БД ПРІ. Результат відбору всіх даних тимчасово 

накопичується в буфері обміну як Text[1]. 

  

Рисунок 4.44 – Формування кортежу «Цільового призначення» для об’єкту 

дизайнера «Звітності за формами № 11-зем чи 12-зем, чи 15-зем, чи 16-зем» 

На рисунку 4.45 описано порядок формування за XML-структурою відомостей 

про експлікацію угідь екземплярів угіддя, які зберігаються в класі «XML Угіддя» з 

кодом 70009 в БД ПРІ. 

На рисунку 4.46 описано порядок формування за XML-структурою відомостей 

про координати вершин, довжини відрізків, дирекційні та внутрішні кути межі 

екземпляра земельної ділянки, який зберігається в класі «XML Земельна ділянка» з 

кодом 70005 в БД ПРІ. Також алгоритм (рис. 4.46) демонструє, що накопичені в 

буфері обміну такі результати, як Text[1], можуть бути направлені прямо до ядра 

генератора звітів або збережені, наприклад, у текстовому форматі для подальших 

маніпуляцій. 

Begin 

End 

Head xml generate 
Parcel initialization 

Footer xml generate 
Save Text[1] to file 

Purpose=Map.Selected. 
.GetParameter ID7000510 
Pos=Calc pos(“.”,Purpose) 

L=Pos+2 
Pos=Pos+4 

Map.SelectLayer ID70005 

PCod=Calc Copy(“Purpose”,”1”,”L”) 
PName=Calc 

Copy(“Purpose”,”Pos”,”100”) 

Text[1].Add <CategoryPurposeInfo> 

Text[1].Add <Purpose>PCod</Purpose> 
Text[1].Add <Use>PCod</Use> 

Text[1].Add </CategoryPurposeInfo> 
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Рисунок 4.45 – Формування кортежу «Експлікація угідь» для об’єкту дизайнера 

«Розширена експлікація угідь» 

Такі об’єкти дизайнера шаблону, як «Графічний план» та «Стрілка півночі» 

згідно можливостей візуалізації [17] у очікують з буферу обміну відповідні 

масштабовані та стилізовані графічні фрагменти геопросторових об’єктів. 

Результати візуалізації у поєднанні з нормативним наповненням за допомогою 

програмного продукту дизайну, генерації та представлення звітів FastReport готові 

для подання до обговорення громадою. Така документація може бути перспективним 

планом розвитку або проектним рішенням для досліджуваної території [11, 12, 18]. 

Begin 

End 

Head xml generate 
Parcel initialization 

Footer xml generate 
Save Text[1] to file 

Map.SelectLayer ID70009 

Text[1].Add <LandsParcel> 
Tab=Cal char(9) 

N=0 

N=Map.NextSelected 

Strindex=Map.Object[N].Index 

Map.SelectObject Strindex 

AdjacentName=Map.Selected. 
.GetParameter ID7000901 

AdjacentSquare=Map.Selected. 
.GetParameter ID7000903 

Text[1].Add </LandsParcel> 

StrIndex=StrIndex-Min+1 
String1=Concat StrIndex,Tab, 

,AdjacentName,Tab,AdjacentSquare 
Text[1].Add <LandStrIndex>String1 

</LandStrIndex> 

Yes 

No 
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Рисунок 4.46 – Формування кортежу «Каталог координат» для об’єкта дизайнера 

«Таблиця координат, довжин ліній, дирекційних та внутрішніх кутів» 

Розроблено алгоритми, які дозволяють автоматизувати документообіг 

проектної та планувальної документації земельної і містобудівної галузей на базі 

програмного продукту FastReport. 

Begin 

End 

Head xml generate 
Parcel initialization 

Footer xml generate 
Save Text[1] to file 

Map.SelectLayer ID70005 

Text[1].Add <MetricInfo> 

i=Map.NextSelected 
Cpoint=Map.Object[i].Count 

Point=Map.Object[i].Point[j] 
PX=StringPart 1 Point 
PY=StringPart 2 Point 

Text[7].Add PX 
Text[8].Add PY 

Text[1].Add </MetricInfo> 

j=1; CPoint; 1 

Map.DeselectAll 

Determining: length and 
direction angles 

“Text[10]”, 
Calculation: internal 

angles “Text[11]” 
j=1; CPoint; 1 

PointX=RoundTo Text[7].Line[j] 3 
PointY=RoundTo Text[8].Line[j] 3 

LenDirAngle=Text[10].Line[j] 
InnerAngle=Text[10].Line[j] 

Text[1].Add <Pointj>j PointX PointY 
LenDirAngle InnerAngle</Pointj> 
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4.6. Висновки до розділу 4 

 

1. Вирішено завдання щодо створення концепції динамічної ГІС (ДПРС) за 

новою структурою з урахуванням трансформування розрізненого геопросторового 

позиціонування даних до єдиної координатної площини та конвертування існуючих 

масивів даних зі старого класифікатора просторової інформації до нового. 

2. Забезпечено перевірку на адекватність результатів перетворення розрізнених 

геопросторових даних. Запропоновані в даному дослідженні механізми та 

інструменти побудови алгоритмічної моделі можуть бути застосовані для подальшої 

програмної реалізації концепції Зонінг. Зокрема маркування пропущеної інформації 

в БД ПРІ дозволяє значно скоротити час опрацювання архівів інформації та 

результатів їх конвертування. 

3. Визначено підпорядкованість та домінанти в множині уніфікованих 

підсистем концепції Зонінг. 

4. Запропоновано методологію ранжування складових ДПРС. Встановлено 

ранги всіх членів множини ПРС. 

5. Уніфіковано склад відомостей та класифікаторів у підмножині ПРІ ПРС. 

Запропонований метод уніфікації з ранжуванням є стрижнем інформаційної 

технології. 

6. Реалізовано автоматичний аналіз ряду розроблених продукційних правил із 

застосуванням паралельних обчислень під час обробки великих масивів даних. 

7. Забезпечено передачу та зберігання впорядкованих відомостей через XML-

структури. 

8. Запропоновано підхід з візуалізації масивів геопросторових даних концепції 

Зонінг у форматі XML. 

9. Запропоновано підхід щодо автоматизації документообігу результатів 

проектування при опрацюванні геометричних і атрибутивних даних. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі вирішена науково-прикладна задача формування 

концепції інформаційної взаємодії для систем обробки просторово-розподілених 

даних. Для поставленого завдання були розроблені математичні моделі на основі 

формалізації на основі теоретико-множинного підходу, загально-наукового пізнання 

шляхом системного аналізу та декомпозиції, організації та проведення експертиз 

шляхом парних порівнянь, науково-пізнавального методу в частині синтезу та 

уніфікації, математичного моделювання, евристичного методу представлення знань 

на основі продукцій. Отримані наступні результати: 

1. Проаналізовано існуючі моделі, методи та технології обробки просторово-

розподіленої інформації. Підтверджено необхідність розробки нової технології 

побудови моніторингу регіональних ресурсів. Визначено, що діюча інформаційна 

взаємодія є неоднозначною та не запобігає випадкам пропущеної ПРІ. 

2. Розроблено модель конвертування архівної просторово-розподіленої 

інформації до оновлених стандартів. Передбачено методи верифікації та валідації 

просторово-розподіленої інформації, які дозволяють маркувати пропущені дані в 

моделях обробки просторово-розподіленої інформації. 

3. Розроблено модель класифікації та кодування шляхом уніфікації з 

ранжуванням складових інформаційної взаємодії. Запропоновано технологію 

формування системи інформаційної взаємодії, що на відміну від існуючих моделей 

обробки просторово-розподіленої інформації припускає використання узгоджених 

множинних складових. 

4. Забезпечено відтворення пропущеної просторово-розподіленої інформації у 

предметному середовищі шляхом застосування продукційних правил. Використано 

технологію паралельних обчислень, що на відміну від існуючих методів може бути 

застосовано для обробки значних обсягів просторово-розподіленої інформації. 

5. Розроблено інформаційну технологію, що уможливлює (спрощує) 

автоматизацію та візуалізацію документообігу стосовно множин просторово-

розподіленої інформації.  
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6. Проведено апробацію розробленої інформаційної технології на прикладі 

окремих частин територій міста Харкова та приміського населеного пункту – села 

Котляри Харківського району Харківської області. 

Проведено впровадження результатів дисертаційної роботи в ТОВ «ЛІК-

ПРОЕКТ» (акт впровадження №15 від 21.05.2020), що дозволило підвищити 

надійність створення БД ПРІ щодо об’єктів робіт, зменшити час розроблення 

технічних звітів із геодезичних вишукувальних робіт та документацій із землеустрою, 

зменшити час конвертування архівів інформації до оновлених стандартів (див. 

Додаток В). Також проведено впровадження результатів дисертаційної роботи в 

навчальний процес підготовки бакалаврів та магістрів спеціальностей 122 

«Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології» на кафедрі 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Зазначені результати 

знайшли застосування при викладанні курсів «Технології розподілених систем та 

паралельних обчислень» (https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2282), 

«Технології проектування розподілених баз даних» 

(https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2551), «Інфраструктури просторових 

даних» (https://cdo.kname.edu.ua/course/enrol.php?id=1961) (див. Додаток В). 
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Додаток Б. Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління 

земельними ресурсами». 

м. Київ, 17-18 березня 2015 р., форма участі – очна. 

2. Перша ярмарка «Географічно-інформаційна Україна» – GIS-Fest Ukraine 

2015. Тема: «Ефективний шлях впровадження Зонінгу в населених пунктах». 

м. Переяслав-Хмельницький, 14 жовтня 2015 р., форма участі – очна. 

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп'ютерні 

технології в міському та регіональному господарстві». Тема: «Ефективний шлях 

зонування територій». 

м. Харків, 23-28 листопада 2015 р., форма участі – заочна. 

4. VI Міжнародна науково-теоретична інтернет-конференція «Місто. 

Культура. Цивілізація.». Тема: «Проблема ведення геопросторових даних в 

динамічній геоінформаційній системі міста». 

м. Харків, квітень 2016 р., форма участі – заочна. 

5. Форум молодих дослідників «Young researchers in the global world: vistas and 

challenges». Тема: «Problem of Geospatial Data Driving in Dynamic Information System». 

м. Харків, 20 травня 2016 р., форма участі – очна. 

6. Международна та научна конференция «Украйна-България-Европейский 

съюз: съвременно състояние и перспективи». Тема: «Problem of Geospatial Data 

Completeness in Dynamic Information System». 

м. Варна, 24 вересня – 1 жовтня 2016 р., форма участі – заочна. 

7. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура та 

екологія». 

м. Київ, 31 жовтня – 1 листопада 2016 р., форма участі – очна. 

8. V Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи і 

технології». Тема: «Динамічна геоінформаційна система на основі Зонінгу в умовах 

невизначеності геопросторових даних». 
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м. Харків, 12-17 вересня 2016 р., форма участі – заочна. 

9. III Міжнародна науково-практична конференція «Winter InfoCom 2016». 

Тема: «Невизначеність геопросторових даних в динамічній геоінформаційній 

системі». 

м. Київ, 1-2 грудня 2016 р., форма участі – заочна. 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання 

процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2017)». Теми: 

«Декомпозиція інформаційних систем при інфологічному проектуванні», «Методы 

декомпозиции в реляционных базах данных». 

с. Коблеве, 12-13 вересня 2017 р., форма участі – заочна. 

11. VI Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи і 

технології». Тема: «Визначення рівня деталізації при моделюванні геоінформаційних 

систем». 

м. Харків, 11-16 вересня 2017 р., форма участі – заочна. 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління земельними 

ресурсами в умовах децентралізації влади». Тема: «Перелік перспектив та 

особливості управління земельними ресурсами, зокрема, в умовах децентралізації 

влади». 

м. Херсон, 6-7 березня 2018 р., форма участі – заочна. 

13. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання 

процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2018)». Тема: 

«Метод оптимизации конвертирования массивов пространственной информации». 

с. Коблеве, 10-14 вересня 2018 р., форма участі – заочна. 

14. Міжнародна науково-практична конференція школярів, студентів та 

молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний 

ліфт)». Тема: «Спосіб відтворення пропущеної інформації в базі геопросторових 

даних». 

м. Харків, квітень-травень 2019 р., форма участі – заочна. 

15. Засідання школи-семінару «Сучасні інформаційні технології». Тема: 

«Побудова моніторингу регіональних ресурсів на основі ранжування інформаційних 

систем управління територіями». 

м. Харків, 19 листопада 2019 р., форма участі – очна. 
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Додаток В. Акти впровадження 
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Додаток Г. Залежність класів ранжованих систем обробки просторово-розподіленої інформації у площині відомостей про земельну ділянку 
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Система Зонінг

+ ІС ГПСПU

+ ІС ДВКU

+ ІС ДЗКU

+ ІС ДКПЗФU

+ ІС ДКПТКU

+ ІС ДРНПU

+ ІС ЗКІU

+ ІС МКU

+ ІС НКАВПГU

+ ІС ОЗU

+ ІС ТЕЗU

+ ІС БТДU

+ ІС АТУУU

notes

Складові представлені у

розрізі впливу на відомості

про земельну ділянку

ІС МКU

+ Зони видового розкриття пам’яток арх.

+ Зони містобудівної цінності

+ Будівлі та споруди

+ Зони екологічної мережі

+ Лінії електропередачі

+ Газорозподільні мережі

+ Озеленені території

+ Мережі теплопостачання

+ Вулиці і дороги місцевого значення

+ Земельні ділянки

+ Інші обмеження

+ Охоронні зони

+ Лінії регулювання забудови

+ Житлові райони

+ Зони житлової забудови

+ Санітарно-захисні зони

+ Зони санітарної охорони

+ Каналізаційні мережі

+ Лінії зв’язку

+ Водопровідні мережі

+ Зони метеоумов

ІС АТУУU

+ Адміністративно-територіальні одиниці

ІС ДВКU

+ Берегові ліній

+ Водоохоронні зони

ІС ЗКІU

+ Межові знаки, закріплені точки

+ Кадастрові квартали

+ Кадастрові зони

+ Угіддя

+ Земельні ділянки

+ Земельні сервітути та інші обмеження

+ Територіальні зони

ІС ДЗКU

+ XML: Суміжники

+ XML: Агровиробничі групи ґрунтів

+ XML: Кадастрові квартали

+ XML: Кадастрові зони

+ XML: Межові знаки, закріплені точки

+ XML: Оціночні території в межах НП

+ XML: Оренда

+ XML: Угіддя

+ XML: Земельні ділянки

+ XML: Обмеження

+ XML: Суборенда

+ XML: Територіальні зони

ІС ОЗU

+ Кадастрові квартали

+ Економіко-планувальні зони

+ Оціночні райони

+ Локальні фактори

+ Земельні ділянки

+ Регіональні фактори

+ Населені пункти

ІС ГПСПU

+ Зони з перевищенням рівня впливу

+ Зони надзвичайної екологічної ситуації

+ Зони затоплення паводками та повенями

+ Функціональні зони

+ Зони курортів та масового відпочинку

+ Історичні ареали населених місць

+ Мікрорайони

+ Землекористування

+ Охоронні зони

+ Зони радіоактивно-забрудненої території

+ Зони меліорації і зрошення

+ Лінії регулювання забудови

+ Житлова забудова

+ Санітарно-захисні зони

+ Зони санітарної охорони

+ Землі населеного пункту

+ Зони особливого режиму використання

+ Вулично-дорожня мережа

+ Водоохоронні зони

ІС ДКПТКU

+ Зони округів санітарної охорони

ІС ДКПЗФU

+ Зони ботанічних садів

+ Ґрунтовий покрив

+ Зони національних природних парків

+ Зони зоологічних парків

ІС ТЕЗU

+ Автомобільні дороги

+ Червоні лінії

+ Лінії електропередачі

+ Лінії зв’язку

+ Приватні домогосподарства

+ Охоронні зони з особливими умовами

+ Проїзні частини вулиць і доріг

+ Споруди на лініях електропереда

+ Споруди та пункти ліній зв’язкучі

+ Споруди на трубопроводах

+ Трубопроводи

ІС БТДU

+ Кордони та межі

+ Другорядні споруди

+ Елементи покриття

+ Природні та штучні огорожі

+ Будівлі та споруди

+ Стовпи, ліхтарі

+ Покриття
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Додаток Д. Залежності та асоціації класів ранжованих систем обробки просторово-розподіленої інформації на шляху до відтворення відомостей про земельні ділянки 

 

 

ІС БТДU::Кордони 

та межі

ІС БТДU::

Другорядні 

споруди

ІС БТДU::Елементи 

покриття

ІС БТДU::Природні 

та штучні огорожі

ІС БТДU::Будівлі та 

споруди

ІС БТДU::Стовпи, 

ліхтарі

ІС БТДU::Покриття

ІС АТУУU::

Адміністративно-

територіальні 

одиниці

ІС ЗКІU::Межові 

знаки, закріплені 

точки

ІС ЗКІU::Кадастрові 

квартали

ІС ЗКІU::Кадастрові 

зони

ІС ЗКІU::Угіддя

ІС ЗКІU::Земельні 

ділянки

ІС ЗКІU::Земельні 

сервітути та інші 

обмеження

ІС ЗКІU::

Територіальні зони

ІС ДВКU::Берегові 

ліній

ІС ДВКU::

Водоохоронні зони

ІС ТЕЗU::

Автомобільні 

дороги

ІС ТЕЗU::Червоні 

лінії

ІС ТЕЗU::Лінії 

електропередачі

ІС ТЕЗU::Лінії 

зв’язку

ІС ТЕЗU::Приватні 

домогосподарства

ІС ТЕЗU::Охоронні 

зони з особливими 

умовами

ІС ТЕЗU::Проїзні 

частини вулиць і 

доріг

ІС ТЕЗU::Споруди 

на лініях 

електропереда

ІС ТЕЗU::Споруди та 

пункти ліній 

зв’язкучі

ІС ТЕЗU::Споруди 

на трубопроводах

ІС ТЕЗU::

Трубопроводи

ІС ДКПЗФU::Зони 

ботанічних садів

ІС ДКПЗФU::

Ґрунтовий покрив

ІС ДКПЗФU::Зони 

національних 

природних парків

ІС ДКПЗФU::Зони 

зоологічних парків

ІС ДКПТКU::Зони 

округів санітарної 

охорони

ІС ГПСПU::Зони з 

перевищенням 

рівня впливу

ІС ГПСПU::Зони 

надзвичайної 

екологічної ситуації
ІС ГПСПU::Зони 

затоплення 

паводками та 

повенями

ІС ГПСПU::

Функціональні зони

ІС ГПСПU::Зони 

курортів та 

масового 

відпочинку

ІС ГПСПU::Історичні 

ареали населених 

місць

ІС ГПСПU::

Мікрорайони

ІС ГПСПU::

Землекористування

ІС ГПСПU::Охоронні 

зони

ІС ГПСПU::Зони 

радіоактивно-

забрудненої 

території

ІС ГПСПU::Зони 

меліорації і 

зрошення

ІС ГПСПU::Лінії 

регулювання 

забудови

ІС ГПСПU::Житлова 

забудова

ІС ГПСПU::

Санітарно-захисні 

зони

ІС ГПСПU::Зони 

санітарної охорони

ІС ГПСПU::Землі 

населеного пункту

ІС ГПСПU::Зони 

особливого режиму 

використання

ІС ГПСПU::Вулично-

дорожня мережа

ІС ГПСПU::

Водоохоронні зони

ІС ОЗU::Кадастрові 

квартали

ІС ОЗU::Економіко-

планувальні зони

ІС ОЗU::Оціночні 

райони

ІС ОЗU::Локальні 

фактори

ІС ОЗU::Земельні 

ділянки

ІС ОЗU::Регіональні 

фактори

ІС ОЗU::Населені 

пункти

ІС ДЗКU::XML: 

Суміжники

ІС ДЗКU::XML: 

Агровиробничі 

групи ґрунтів

ІС ДЗКU::XML: 

Кадастрові 

квартали

ІС ДЗКU::XML: 

Кадастрові зони

ІС ДЗКU::XML: 

Межові знаки, 

закріплені точки

ІС ДЗКU::XML: 

Оціночні території в 

межах НП

ІС ДЗКU::XML: 

Оренда

ІС ДЗКU::XML: 

Угіддя

ІС ДЗКU::XML: 

Земельні ділянки

ІС ДЗКU::XML: 

Обмеження

ІС ДЗКU::XML: 

Суборенда

ІС ДЗКU::XML: 

Територіальні зони

ІС МКU::Зони 

видового розкриття 

пам’яток арх.

ІС МКU::Зони 

містобудівної 

цінності

ІС МКU::Будівлі та 

споруди

ІС МКU::Зони 

екологічної мережі

ІС МКU::Лінії 

електропередачі

ІС МКU::

Газорозподільні 

мережі

ІС МКU::Озеленені 

території

ІС МКU::Мережі 

теплопостачання

ІС МКU::Вулиці і 

дороги місцевого 

значення

ІС МКU::Земельні 

ділянки

ІС МКU::Інші 

обмеження

ІС МКU::Охоронні 

зони

ІС МКU::Лінії 

регулювання 

забудови

ІС МКU::Житлові 

райони

ІС МКU::Зони 

житлової забудови

ІС МКU::Санітарно-

захисні зони

ІС МКU::Зони 

санітарної охорони

ІС МКU::

Каналізаційні 

мережі

ІС МКU::Лінії 

зв’язку

ІС МКU::

Водопровідні 

мережі
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ІС БТДU::Кордони 

та межі

ІС БТДU::

Другорядні 

споруди

ІС БТДU::Елементи 

покриття

ІС БТДU::Природні 

та штучні огорожі

ІС БТДU::Будівлі та 

споруди

ІС БТДU::Стовпи, 

ліхтарі

ІС БТДU::Покриття

ІС АТУУU::

Адміністративно-

територіальні 

одиниці

ІС ЗКІU::Межові 

знаки, закріплені 

точки

ІС ЗКІU::Кадастрові 

квартали

ІС ЗКІU::Кадастрові 

зони

ІС ЗКІU::Угіддя

ІС ЗКІU::Земельні 

ділянки

ІС ЗКІU::Земельні 

сервітути та інші 

обмеження

ІС ЗКІU::

Територіальні зони

ІС ДВКU::Берегові 

ліній

ІС ДВКU::

Водоохоронні зони

ІС ТЕЗU::

Автомобільні 

дороги

ІС ТЕЗU::Червоні 

лінії

ІС ТЕЗU::Лінії 

електропередачі

ІС ТЕЗU::Лінії 

зв’язку

ІС ТЕЗU::Приватні 

домогосподарства

ІС ТЕЗU::Охоронні 

зони з особливими 

умовами

ІС ТЕЗU::Проїзні 

частини вулиць і 

доріг

ІС ТЕЗU::Споруди 

на лініях 

електропереда

ІС ТЕЗU::Споруди та 

пункти ліній 

зв’язкучі

ІС ТЕЗU::Споруди 

на трубопроводах

ІС ТЕЗU::

Трубопроводи

ІС ДКПЗФU::Зони 

ботанічних садів

ІС ДКПЗФU::

Ґрунтовий покрив

ІС ДКПЗФU::Зони 

національних 

природних парків

ІС ДКПЗФU::Зони 

зоологічних парків

ІС ДКПТКU::Зони 

округів санітарної 

охорони

ІС ГПСПU::Зони з 

перевищенням 

рівня впливу

ІС ГПСПU::Зони 

надзвичайної 

екологічної ситуації
ІС ГПСПU::Зони 

затоплення 

паводками та 

повенями

ІС ГПСПU::

Функціональні зони

ІС ГПСПU::Зони 

курортів та 

масового 

відпочинку

ІС ГПСПU::Історичні 

ареали населених 

місць

ІС ГПСПU::

Мікрорайони

ІС ГПСПU::

Землекористування

ІС ГПСПU::Охоронні 

зони

ІС ГПСПU::Зони 

радіоактивно-

забрудненої 

території

ІС ГПСПU::Зони 

меліорації і 

зрошення

ІС ГПСПU::Лінії 

регулювання 

забудови

ІС ГПСПU::Житлова 

забудова

ІС ГПСПU::

Санітарно-захисні 

зони

ІС ГПСПU::Зони 

санітарної охорони

ІС ГПСПU::Землі 

населеного пункту

ІС ГПСПU::Зони 

особливого режиму 

використання

ІС ГПСПU::Вулично-

дорожня мережа

ІС ГПСПU::

Водоохоронні зони

ІС ОЗU::Кадастрові 

квартали

ІС ОЗU::Економіко-

планувальні зони

ІС ОЗU::Оціночні 

райони

ІС ОЗU::Локальні 

фактори

ІС ОЗU::Земельні 

ділянки

ІС ОЗU::Регіональні 

фактори

ІС ОЗU::Населені 

пункти

ІС ДЗКU::XML: 

Суміжники

ІС ДЗКU::XML: 

Агровиробничі 

групи ґрунтів

ІС ДЗКU::XML: 

Кадастрові 

квартали

ІС ДЗКU::XML: 

Кадастрові зони

ІС ДЗКU::XML: 

Межові знаки, 

закріплені точки

ІС ДЗКU::XML: 

Оціночні території в 

межах НП

ІС ДЗКU::XML: 

Оренда

ІС ДЗКU::XML: 

Угіддя

ІС ДЗКU::XML: 

Земельні ділянки

ІС ДЗКU::XML: 

Обмеження

ІС ДЗКU::XML: 

Суборенда

ІС ДЗКU::XML: 

Територіальні зони

ІС МКU::Зони 

видового розкриття 

пам’яток арх.

ІС МКU::Зони 

містобудівної 

цінності

ІС МКU::Будівлі та 

споруди

ІС МКU::Зони 

екологічної мережі

ІС МКU::Лінії 

електропередачі

ІС МКU::

Газорозподільні 

мережі

ІС МКU::Озеленені 

території

ІС МКU::Мережі 

теплопостачання

ІС МКU::Вулиці і 

дороги місцевого 

значення

ІС МКU::Земельні 

ділянки

ІС МКU::Інші 

обмеження

ІС МКU::Охоронні 

зони

ІС МКU::Лінії 

регулювання 

забудови

ІС МКU::Житлові 

райони

ІС МКU::Зони 

житлової забудови

ІС МКU::Санітарно-

захисні зони

ІС МКU::Зони 

санітарної охорони

ІС МКU::

Каналізаційні 

мережі

ІС МКU::Лінії 

зв’язку

ІС МКU::

Водопровідні 

мережі


