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Робота присвячена розв’язанню задач, моніторингу природно-заповідних територій та об’єктів, які здійсню-

вали шляхом комплексного використання геоінформаційних технологій, де ГІС об’єктів природно-заповідного 

фонду (ПЗФ) призначена для формування та відображення тематичних даних, що містять графічну й атрибути-

вну інформацію. У роботі обгрунтовано доцільність розробки структури даних земель ПЗФ. Розробили реля-

ційну базу даних, яка являє собою набір взаємопов’язаних таблиць. Створили ЕR-модель з використанням тех-

ніки спеціальних діаграм для подання формалізованого опису предметної області інформаційної системи, яка 

здійснена. Встановили перелік об’єктів-сутностей: об’єкт ПЗФ; рослини; тварини; рослинні угрупування; охо-

ронний статус. Розроблена структура бази даних для системи геоінформаційного моніторингу, яка забезпечує 

збір, обробку, аналіз і збереження даних, що дозволяє проводити операції з просторовими та атрибутивними 

даними в єдиній базі геоданих для об’єктів ПЗФ загальнодержавного і місцевого значення. Результати даної 

роботи свідчать про необхідність розробки структури бази даних для земель ПЗФ у контексті формування наці-

ональної інфраструктури геопросторових даних. Створення баз даних дозволить проводити інвентаризацію 

конкретних об’єктів ПЗФ і здійснювати аналіз. Структура бази даних ПЗФ передбачає наявність стандартних і 

вузькопрофільних відомостей, які періодично оновлюються за результатами вишукувань. 
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Работа посвящена решению задач, мониторинга природно-заповедных территорий и объектов, которые оце-

нивали путем комплексного использования геоинформационных технологий, где ГИС объектов природно-

заповедного фонда (ПЗФ) предназначена для формирования и отображения тематических данных, содержащих 

графическую и атрибутивную информацию. В работе обоснована целесообразность разработки структуры дан-

ных земель ПЗФ. Разработали реляционную базу данных, которая представляет собой набор взаимосвязанных 

таблиц. Создали ЕR-модель с использованием техники специальных диаграмм для представления формализо-

ванного описания предметной области информационной системы. Установили перечень объектов-сущностей: 

объект ПЗФ; растения; животные; растительные сообщества; охранный статус. Разработана структура базы 

данных для системы геоинформационного мониторинга, которая обеспечивает сбор, обработку, анализ и хра-

нение данных, позволяет проводить операции с пространственными и атрибутивными данными в единой базе 

геоданных для объектов ПЗФ общегосударственного и местного значения. Результаты данной работы свиде-

тельствуют о необходимости разработки структуры базы данных для земель ПЗФ в контексте формирования 

национальной инфраструктуры геопространственных данных. Создание баз данных позволит проводить инвен-

таризацию конкретных объектов ПЗФ и осуществлять анализ. Структура базы данных ПЗФ предусматривает 

наличие стандартных и узкопрофильных сведений, которые периодически обновляются по результатам изыс-

каний. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із пріоритет-

них напрямів природоохоронної політики України 

на наступні роки визначено розвиток природно-

заповідної справи, який планується здійснювати на 

основі системного врахування природоохоронних, 

економічних, соціальних та інших інтересів суспіль-

ства, а також дотримання міжнародних зобов’язань 

держави [1]. 

Для управління природоохоронними територія-

ми, організації системи моніторингу необхідно мати 

зібрану воєдино і в зручній для аналізу формі інфо-

рмацію не тільки про біологічне різноманіття, а й 

про адміністративний, господарський, ландшафт-

ний, геоморфологічний устрій територій. Широкий 

інструментарій для формування територій, що під-

лягають охороні, планування природокористування 

та допомогу в прийнятті управлінських рішень на-

дають географічні інформаційні системи (ГІС). Во-

ни дозволяють не тільки вести географічно коорди-

новані бази даних, здійснювати багаторічний моні-

торинг стану природних екосистем, але й проводити 

аналіз зібраних даних на абсолютно різних рівнях. З 

їх допомогою можна поєднувати різні інформаційні 

матеріали – карти, описи на пробних площах, бази 

даних, експертні дані, аналізувати їх та отримувати 

інтегровані оцінки. 

ГІС дозволяє відображати інформацію й форму-

вати тематичні карти про природні та господарські 

характеристики різноманітних об’єктів: поверхневі 

води, рідкісні тварини та рослини, природно-
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територіальні комплекси, землекористування, насе-

лені пункти, шляхи сполучення. Використання су-

часних ГІС-технологій дозволяє зберігати всю інфо-

рмацію єдиній базі даних. У подальшому відомості з 

такої бази даних можуть бути відображені у вигляді 

тих чи інших наборів даних [2]. 

Використання заснованого на базах даних підхо-

ду до зберігання просторової інформації забезпечує 

такі основні переваги, як централізація просторових 

і непросторових даних в єдиному середовищі, бага-

топотокове використання, не залежність даних від 

типу інструментальної ГІС, реальне розмежування 

доступу, цілісність і реплікація даних тощо [3]. 

Таким чином, метою даної роботи є розробка 

моделей баз даних для геоінформаційного моніто-

рингу земель природно-заповідного фонду. 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Для ефективного застосування ГІС-технологій у 

системах моніторингу важливо повноцінно викори-

стовувати насамперед модельний потенціал ГІС на 

основі баз геопросторових даних у середовищі уні-

версальних систем керування базами даних як у 

процесі формулювання теоретичних засад геоінфо-

рмаційного моніторингу, так і в практиці його реалі-

зації [4]. 

База даних (БД) являє собою сукупність даних, 

які організовані за визначеними правилами і збері-

гаються в пам’яті обчислювальної системи, відо-

бражаючи стан об’єктів і їх взаємозв’язки у розгля-

дуваній предметній області. Звернення до бази да-

них звичайно виконується, як правило, за допомо-

гою спеціальних програмних комплексів – систем 

управління базами даних (СУБД). 

Однією з найпоширеніших СУБД є Microsoft 

Access. Наприклад, у її середовищі побудована база 

даних для потреб природного заповідника «Розточ-

чя», яка включає кілька тематичних розділів: «Ен-

томологічна база даних», «Фауністична база даних», 

«Фенологія» [5].  

База даних Microsoft Access являє собою сукуп-

ність таблиць, що узгоджено зберігають взає-

мозв’язані дані та їх опис. Проектування бази даних 

об’єктів природно-заповідного фонду традиційно 

здійснювалося у три етапи: концептуальний, логіч-

ний і фізичний. 

Концептуальний етап проектування передбачав 

визначення і опис об’єктів ПЗФ. При цьому було 

встановлено належність об’єктів ПЗФ до тих чи ін-

ших категорій, взаємозв’язки між ними, типи даних. 

На логічному етапі створена концептуальна мо-

дель відображається у модель даних «зрозумілу» 

СУБД. Моделлю даних називають логічну структу-

ру даних, що зберігаються в БД. Сучасні СУБД за-

звичай підтримують одну з моделей – ієрархічну, 

мережеву або реляційну. Microsoft Access є реляцій-

ною СУБД. 

Базовим поняттям реляційної моделі даних є від-

ношення – двовимірна таблиця особливого виду, що 

містить певні дані. Реляційна модель даних певної 

предметної області являє собою логічно організова-

ний набір відношень, що змінюються в часі й міс-

тять усю інформацію, яка повинна зберігатися в БД. 

У цій моделі зв’язки і обмеження також можуть мо-

делюватися як відношення. 

У відношеннях реляційної бази даних зберігаєть-

ся інформація про сутності. Сутність – це об’єкт 

будь-якої природи певної предметної області. Кожен 

рядок відношення (кортеж, запис) містить інформа-

цію про один екземпляр об’єкта. Значення в стовп-

чику (полі) відношення визначає характеристику 

або властивість об’єкта – його атрибут. 

У структурі бази геопросторових даних моніто-

рингу земель ПЗФ було виділено наступні елементи: 

нормативно-правова і законодавча бази; реєстри 

об’єктів ПЗФ України за областями і категоріями 

об’єктів; наукові обґрунтування щодо створення 

територій; топографічна основа; кадастрові дані про 

об’єкти; картографічні матеріали; аерофото- та кос-

мічні зображення з можливістю накладання на них 

додаткової інформації. 

Дані мають бути розміщені в глобальній інфор-

маційній мережі як загальнодоступні для викорис-

тання усіма зацікавленими організаціями та грома-

дянами. 

На рис. 1 представлено фрагмент реєстру тери-

торії та об’єктів ПЗФ Полтавської області, у якому 

здійснений розподіл їх за статусом – загальнодержа-

вного чи місцевого значення. Він містить наступну 

інформацію: назва території або об’єкта ПЗФ; кате-

горія (природний заповідник, національний природ-

ний парк, регіональний ландшафтний парк, заказ-

ник, заповідне урочище, пам’ятка природи, парк 

пам’ятка садово-паркового мистецтва, ботсад, денд-

ропарк); тип (ландшафтний, ботанічний, гідрологіч-

ний, загальнозоологічний, ентомологічний, іхтіоло-

гічний, комплексний); площа; місце розташування 

території або об’єкту; назва установи, підприємства, 

організації, землекористувача (землевласника), у 

віданні якого знаходиться територія чи об’єкт ПЗФ; 

рішення, згідно з яким створено (змінено) дану те-

риторію чи об’єкт ПЗФ.  

Одним із головних завдань проектування БД є 

визначення основних об’єктів-сутностей предметної 

області й відносин між ними. На основі аналізу лі-

тературних джерел, реєстру природно-заповідного 

фонду України, було сформовано перелік об’єктів-

сутностей (табл. 1): 

― об’єкт ПЗФ (назва, категорія, значення, ста-

тус в екомережі, категорія охорони, підпорядкова-

ність, площа, кількість видів флори, кількість видів 

фауни, користувач, дата створення, підстава ство-

рення, місце розташування, ступінь антропогенного 

перетворення, загальна характеристика); 

― рослини (відділ, вид, рід, родина, порядок, 

клас); 

― тварини (тип, вид, рід, родина, ряд, клас); 

― рослинні угрупування (тип угрупування, ви-

довий склад, ярусність); 

― охоронний статус (Світовий Червоний спи-

сок, Європейський червоний список, Бернська кон-

венція, Червона книга України, Зелена книга Украї-

ни, регіонально рідкі види). 

Також для кожного об’єкта-сутності були визна-

чені атрибути, які їх характеризують (табл. 2).
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Рисунок 1 – Фрагмент реєстру ПЗФ Полтавської області 

 

Таблиця 1 – Опис об’єктів-сутностей (класів) ПЗФ 

 
 

Таблиця 2 – Опис об’єкта ПЗФ 

 
 

Фізичне проектування бази даних полягає у ви-

борі способу організації даних у середовищі збері-

гання конкретної системи. Основними складовими 

проектування фізичної структури є розробка форма-

ту збереження записів, вибір методу доступу тощо. 

Слід відзначити, що сучасні системи не надають 

можливостей вибору вказаних параметрів. Спосіб 

зберігання бази даних визначається автоматично. 

Тому, на третьому етапі здійснювалося створення і 

зв’язування таблиць бази геопросторових даних 

(БГД) у середовищі СУБД Microsoft Access. 

При цьому було застосовано стандартний ін-

струментарій системи. Створення таблиць викону-

валося у режимі конструктора, який  дозволяє відра-

зу визначати всі параметри структури таблиць. 

Зв’язування таблиць виконувалось у вікні схеми 

даних СУБД Microsoft Access. У ньому кожна таб-

лиця відображається окремим локальним поданням, 

у якому можна переглянути, які поля містить табли-

ця та які поля є ключовими. Зв’язки між таблицями 

встановлювались після додавання у вікно схеми да-

них усіх таблиць. При створенні зв’язків було акти-

вовано функції забезпечення цілісності бази даних, 

що підтримуються СУБД.  

Схема створеної бази даних наведена на рис. 2, 

де відображені таблиці об’єктів-сутностей та 

зв’язуючі таблиці, а також зв’язки, які створені між 

таблицями. На рис. 3 представлено приклад таблиці 

бази даних з інформацією про об’єкти ПЗФ Полтав-

ської області. 

Інформаційні моделі лісів як об’єктів ПЗФ мають 

певні особливості. Тому, при наявності на землях 

ПЗФ лісових ділянок доцільно виділити додаткові 

об’єкти-сутності: 

1) квартал; 

2) виділ; 

3) рекреаційна характеристика (естетична оцінка, 

стадія дигресії, піщохідна доступність, клас стійкос-

ті насаджень); 

4) підлісок; 

5) характеристика деревостану (вік, діаметр сто-

вбура, висота);  

6) тип лісу (це ділянка лісу або їх сукупність, які 

характеризуються єдиним типом лісорослинних 

умов, однаковим складом деревних порід, кількістю 

ярусів, аналогічною фауною і потребують однако-

вих лісогосподарських заходів при рівних економіч-

них умовах). 

Подання формалізованого опису предметної об-

ласті для лісових ділянок здійснене (рис. 4) з вико-

ристанням техніки спеціальних ЕR-діаграм.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 2 – Загальна схема бази даних Microsoft Access для земель ПЗФ 

 

 
Рисунок 3 – Приклад таблиці бази даних з інформацією про об’єкти ПЗФ Полтавської області 

 

Існують різні варіанти графічного позначення 

сутностей і зв’язків в діаграмах. Нами були вико-

ристані наступні способи графічного зображення 

основних елементів: 

– об’єкти-сутності зображуються прямокутни-

ками; 

– при необхідності до сутностей додається пе-

релік їхніх атрибутів, які зображують овалами; 

– ключові атрибути підкреслюються; 

– багатозначні атрибути подаються подвійними 

овалами; 

– ступінь зв’язку (цифра «1» чи символ, який 

заміняє слово «багато») вказують на лінії, біля ро-

мба з назвою зв’язку; 

– обов’язковий характер зв’язку позначається 

чорним квадратом на кінці відповідного зв’язку, 

необов’язковий характер – порожнім квадратом. 

Схема створеної бази даних для лісових ділянок 

земель ПЗФ наведена на рис.5. На схемі показано 

таблиці об’єктів-сутностей та зв’язуючі таблиці, а 

також зв’язки, які утворюються між таблицями. 
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Рисунок 4 – ER-модель бази даних 

 

Розроблені моделі БД дозволять проводити зби-

рання й накопичення необхідної інформації про 

об’єкти ПЗФ як для окремої області, так і для Укра-

їни в цілому. Наповнену БД можна підключати до 

більшості сучасних ГІС, у т.ч. MapInfo, ArcGIS. 

У результаті проведених досліджень можна 

стверджувати, що на сучасному етапі розвитку за-

повідної справи для розвинених природоохоронних 

територій, які мають значний обсяг первинних да-

них, результати польових спостережень та науково-

дослідної роботи за декілька років, певну матеріа-

льно-технічну базу, постійних дослідників і турис-

тів, актуальним є формування основних складових 

геоінформаційного забезпечення, що, по суті, за-

безпечить створення спеціалізованих ГІС. 

Наразі реалізується спільний проект Держгеока-

дастру з Міністерством екології та природних ре-

сурсів зі створення тематичного шару «Заповідні 

зони» з подальшим відображенням їх на Публічній 

кадастровій карті України», в основу якого покла-

дено створення бази даних об’єктів і територій 

ПЗФ. 

 

 

 
Рисунок 5 – Схема бази даних Microsoft Access для лісових ділянок 

 

ВИСНОВКИ.  

1. Структури даних для систем моніторингу зе-

мель природно-заповідного фонду розроблені на 

основі аналізу чинних нормативно-правових актів та 

науково-технічної літератури і включають стандар-

тні і вузькопрофільні набори даних (об’єкт ПЗФ; 

рослини; тварини; рослинні угрупування; охорон-

ний статус), які потрібно періодично оновлювати за 

результатами вишукувань. 

2. Запропоновані моделі баз даних для геоінфор-

маційних систем моніторингу земель природно-

заповідного фонду забезпечують створення та фун-

кціонування потужного інструментарію для ведення 

моніторингу, що враховує потреби й вимоги різно-

манітних груп користувачів інформації.  

3. Бази даних територій і об’єктів ПЗФ містять 

просторові та атрибутивні характеристики об’єктів, 

що забезпечує можливості розрахунку різноманіт-

них показників для оцінки стану і перспектив розви-

тку таких територій. 

4. Створення ГІС моніторингу земель природно-

заповідного фонду дозволить проводити інвентари-
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зацію конкретних об’єктів ПЗФ і здійснювати аналіз 

їх цінності, збереженості та визначати можливі на-

прями подальшого використання.  

5. Розроблені структури баз даних для земель 

ПЗФ, у тому числі на лісових ділянках, містять ос-

новні таксаційні показники насаджень (вік, діаметр 

стовбура, висота, бонітет, тип лісу та рекреаційна 

характеристика) і сприятимуть збору, накопиченню, 

і збереженню відомостей в єдиній базі геопросторо-

вих даних, що дозволить проводити комплексний 

аналіз територій. 
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Purpose. The aim of the research work presented is to solve problems concerning monitoring natural protected areas 

and objects that were carried out through the comprehensive use of geoinformation technologies, where the geoinforma-

tional system of the nature reserve fund (NRF) objects is intended to form information and display thematic data which 

contain graphic and attributive information. Methodology. General scientific methods have been used while the re-

search was conducted. Results. The paper substantiates the expediency of developing the data structure of the lands 

which are nature reserve fund (NRF) objects. We have developed a relational database, which is a set of interconnected 

tables. The ER model has been created using the technique of special diagrams to provide a formal description of the 

subject area of the information system that was implemented. Originality. For the first time, we have established a list 

of objects-entities: the NRF object; plants; animals; plant groupings; conservation status. Practical value. The UML 

diagram of the conceptual model has been created. The structure of the database for the geoinformation monitoring sys-

tem, which provides collection, processing, analysis and storage of the data, allows to carry out operations with spatial 

and attributive data in a single geodatabase for objects of national and local significance. The results of this work indi-

cate the need to develop a database structure for the lands of the NFP in the context of the formation of the national 

geospatial data infrastructure. The design of the mentioned databases will allow to conduct inventory of the NRF specif-

ic objects and to carry out all the necessary analysis. The structure of the NRF database supposes the availability of 

standard and narrow-profile information, which is periodically updated relying on the survey results. References 5, ta-

bles 2, figures 5. 

Key words: databases, geoinformation monitoring, nature reserve fund. 
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