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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність проблеми. Проблеми управління якістю 
навколишнього середовища завжди були пов’язані із необхідністю аналізу 
просторово розподіленої інформації та розробкою багатошарового 
картографічного матеріалу. Оскільки раніше переважна кількість даних 
була на паперових носіях, процес обробки спочатку потребував значних 
часових витрат. У теперішній час, завдяки швидкому розвитку 
інформаційних технологій, вирішення цієї проблеми можливо здійснювати 
на новому якісному рівні. 

Сучасні інформаційні технології надають можливість доступу до 
безлічі інструментів, певна кількість яких зосереджена у географічних 
інформаційних системах (ГІС). Завдяки широкому колу застосування, для 
ГІС не існує універсального визначення, однак в якості найбільш ємного 
можна розглянути наступне: географічна інформаційна система – це 
інтегрована сукупність апаратних, програмних і інформаційних засобів, що 
забезпечують уведення, збереження, обробку, аналіз і відображення 
(представлення) просторово-координованих даних. 

Управління навколишнім середовищем, за своєю суттю, це 
просторова задача, оскільки вихідна інформація представлена у двох 
аспектах, а саме: географічна прив’язка та відповідний фізичний сенс 
характеристик якості довкілля. Протягом багатьох років проводились 
дослідження, спрямовані на формування матеріалу, який поєднував 
просторові і тематичні показники різних територій та накопиченню цієї 
інформації на паперових носіях. 

Сьогодні ці первісні ознаки карти перетворилися із пошукових 
посібників з фізичного простору на інструменти управління для вивчення 
просторових відносин. Ця перспектива знаменує собою новий поворотний 
момент у використанні карт, передуючи зміни у парадигмі в області 
екологічного планування та менеджменті від простого фізичного опису 
географічного простору до інтерпретації відображених даних, а також 
передачі факторів задля детального просторового аналізу. Також 
трансформувалась ціль, для якої використовуються карти. На сьогоднішній 
день системи картографування забезпечують значно глибший підхід до 
вирішення складних проблем, зокрема екологічного характеру. Розуміння 
еволюційних етапів нової технології, її поточного вираження і ймовірні 
тенденції мають вкрай важливе значення для сьогоднішньої екологічної 
політики і управління якістю довкілля. 

В силу поступового розвитку технології, акцент змістився з описової 
системи запитів до існуючих баз даних у бік аналізу і перетворених даних. 
Здебільшого, найперші етапи формування ГІС було зосереджено на 
автоматизації традиційних методів картування. Якщо раніше користувач 
повинен був повторно накласти кілька карт на світлому столі, аналогічна 
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процедура була розроблена також в рамках ГІС. Аналогічним чином, 
необхідні повторні ітераційні розрахунки були запрограмовані за 
допомогою відповідних математичних рішень. Результатом цих зусиль 
стала функціональність ГІС, що імітувала «ручні» процедури в 
повсякденній діяльності користувача. Цінністю таких систем є економія, 
яку забезпечила автоматизація операцій, що повторюються.  

На наступних етапах поступово було розроблено програмні 
інструменти, що дозволяли зручно застосовувати комплексні алгоритми 
обробки просторово розподіленої інформації, якою є, наприклад, 
просторова статистика. Її алгоритми надають значний набір інструментів 
для пояснення просторової неоднорідності показників якості 
навколишнього середовища у географічному просторі. Формалізація 
просторової інформації надала можливість описати картографічний 
матеріал за допомогою традиційних математичних термінів, де кожна 
карта ‒ «змінна», кожне місце ‒ «випадок», кожне значення карти є 
«вимір». Це забезпечило узгоджену просторову реєстрацію чисел. 
Застосування таких понять, як просторова кореляція, статистичні фільтри, 
невизначеність карти і поширення помилок чекають їх перекладу з інших 
областей. 

Як результат, обробка інформації стосовно якості навколишнього 
середовища все частіше стає більш кількісною та спирається на комплексні 
математичні підходи. Цифрова природа маніпуляцій з даними у цих 
системах забезпечує широкий спектр нових операцій аналізу і 
безпрецедентну можливість просторового моделювання складних 
екологічних систем. 

ГІС все більше ґрунтуються на когнітивній основі, а також на 
просторових базах даних і аналітичних операціях. Цей новий погляд 
витискає ГІС за межі відображення даних, управління і моделювання, 
просторового мислення та діалогу, що, у певному сенсі, надає ГІС постійно 
розширювати аналітичний інструментарій для вирішення все більш 
комплексних завдань. Ці можливості мають безпосереднє значення для 
кінцевого користувача та свідчать про розширення сфери застосування 
ГІС, яка виходить за рамки надання графічної інтерпретації інформації, 
отриманої завдяки просторового аналізу. 

ГІС спроможна до розширення можливостей нових інструментів 
прийняття рішень, оскільки відображення, управління і моделювання 
просторових даних є необхідною, але не достатньою умовою для 
ефективних рішень.  

Як видно із наданого визначення, геоінформаційні технології є лише 
потужним інструментом, на базі якого зручно формувати системи 
підтримки прийняття рішень (СППР), спрямованих на оптимізацію 
управління якістю довкілля. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Роботу виконано у відповідності до планів науково-дослідних робіт 
Одеського державного екологічного університету за темами:  

– Комплексна оцінка якості довкілля урбанізованих територій 
Одеської області та прилеглих регіонів (№ДР[0109U003245], (2010 р.); 

– Розробка складових геоінформаційної системи оцінки рівня 
техногенного навантаження на довкілля (на прикладі південних регіонів 
України) (керівництво темою) (№ДР[0106U008483], (2015-2017 рр.); 

– Стан та якість природного середовища прибережної зони Північно-
західного Причорномор'я» (№ДР[0112U007931], (2014-2015 рр.); 

– Просторове довгострокове прогнозування максимального стоку 
весняного водопілля в басейні Середнього Дніпра за умов сучасних 
кліматичних змін» (№ДР[0114U005144], (2014-2015 рр.); 

– Комплексне моделювання управління землекористуванням. 
Естуарії Чорного моря. Common borders. Common Solutions 
(№ДР[009U004212], (2014-2016 рр.); 

– Участь у програмі «Відкритий Світ» проведеної під егідою Центру 
«Відкритий Світ» при Бібліотеці Конгресу США (Вашингтон США); 

– Участь у програмі зараховано як стажування, що включало 
відвідування вищих навчальних закладів США та обмін досвідом з 
відповідним професорсько-викладацьким складом (2013 р.). 

Мета і завдання дослідження.  
Вирішення наукової проблеми, що полягає в розробці цілісної 

концептуальної моделі представлення, обробки і аналізу географічної 
інформації з метою інтегральної оцінки рівня техногенного навантаження, 
що дозволить вирішити протиріччя між необхідністю проведення аналізу 
стану різних територіальних систем з метою пошуку оптимальних шляхів 
їх застосування та прийняття відповідних управлінських рішень, з одного 
боку, і відсутністю адекватного науково-методичного забезпечення, з 
іншого. 

Основні завдання дисертаційного дослідження: 
– розробка концептуальних положень геомодельного структурування 

територіальних систем, уявлення і інтегральної оцінки рівня техногенного 
навантаження; визначення принципів отримання інтегрального показника 
рівня техногенного навантаження; введення поняття геокластеру; 

– розробка геоінформаційної моделі комплексної оцінки рівня 
техногенного навантаження на геокластер; 

– дослідження методичних питань реалізації моделі; 
– розробка методики урахування часової складової при дослідженні 

стійкості територій до техногенного впливу; 
– розробка методики та проведення теоретичного аналізу і 

геомодельних численних експериментів по дослідженню впливу кількості, 
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характеристик, що характеризують стан території, що досліджується, на 
інтегральний показник рівня техногенного навантаження; 

– розробка методики визначення рівня техногенного навантаження 
на просторові системи, що складаються з певної кількості геокластерів, в 
рамках багатовимірної геоінформаційної моделі; 

– розробка методу, проведення теоретичного аналізу і модельних 
численних експериментів в рамках дослідження проблеми порівняння 
територіальних систем за рівнем техногенного навантаження; 

– аналіз просторового розподілу рівня техногенного навантаження на 
довкілля на прикладі окремих регіонів України на основі розроблених 
геоінформаційних моделей і методів. 

Об’єкт і предмет дослідження.  
Об’єкт дослідження – територіальні і акваторіальні системи 

окремих регіонів України, що відчувають рівень техногенного 
навантаження. 

Предмет дослідження – принципи, геоінформаційні моделі і методи 
представлення, аналізу просторово-координованих параметрів, що 
характеризують рівень техногенного навантаження. 

Методи дослідження. 
Методологія дослідження базується на ключових положеннях 

географії з широким застосуванням основ суміжних наук. У процесі 
дослідження використано: загально-наукові методи системного аналізу та 
синтезу, традиційні порівняльно-географічний таметоді картографічного 
аналізу та моделювання, специфічні методи регіоналістики, інформатики, 
математичної статистики, класифікації та типології. При обробці даних та 
картографуванні одержаних результатів застосовувалось програмне 
забезпечення: ArcGIS, Excel, Statistica. MapInfo, Excel, Statistica. 

В якості основних інструментів обробки і аналізу 
просторовоорієнтованої і статистичної інформації було застосовано: 
геоінформаційний пакет QGIS; авторський інтегрований пакет EDSS 
(Environmental Decision Support System), розроблено із застосуванням 
об’єктоорієнтованої мови програмування С++ у середовищі Microsoft 
Visual Studio. В якості основних інструментів обробки і аналізу 
просторовоорієнтованої і статистичної інформації було застосовано: 
геоінформаційний пакет QGIS; авторський інтегрований пакет EDSS 
(Environmental Decision Support System), розроблено із застосуванням 
об’єктоорієнтованої мови програмування С++ у середовищі Microsoft 
Visual Studio. 

Інформаційну базу дослідження складають нормативно-правові 
документи, праці вітчизняних та зарубіжних авторів, довідкова  література, 
дані офіційної статистики, а також результати власних досліджень автора.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні 
комплексного підходу до аналізу рівня техногенного навантаження на 
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навколишнє середовище та розробці відповідної геоінформаційної системи 
для окремих регіонів України, що може бути застосовано до оптимізації 
природокористування на різних рівнях підпорядкування. 

 
Вперше: 
- запропоновано концепцію уявлення і інтегральної оцінки рівня 

техногенного навантаження в геосистемах, яка ґрунтується на аналізі 
певних однорідних територій ‒ геокластерів, а також принципи визначення 
інтегральних характеристик техногенного навантаження за допомогою 
переходу від безперервної форми подання геоінформації до дискретної, що 
забезпечує адекватність вирішення задачі інтегральної оцінки 
техногенного навантаження на будь-яких необхідних масштабах; 

- створено дискретну геоінформаційну модель оцінки рівня 
техногенного навантаження на геокластери, що забезпечує можливість 
аналізу геокластерів будь-яких розмірів. 

- розроблено методику вибору оптимальної кількості показників 
впливу на геокластер, що повинні ураховуватись інтегральним показником 
рівня техногенного навантаження, що базується на застосуванні матричної 
геоінформаційної моделі; 

- розроблено комплексну систему підтримки прийняття рішень щодо 
вибору оптимального типу застосування певної території, враховуючи 
функціональне зонування і рівень техногенного навантаження, що 
спричинений існуючими типами господарської діяльності; 

- розроблено геоінформаційну систему оцінки рівня техногенного 
навантаження на окремі регіони України на базі запропонованих методів 
аналізу і організації інформації; 

Удосконалено: 
- методи застосування алгоритмів математичного програмування із 

використанням цільових функцій для зонування територій з приводу 
подальшої оптимізації їх використання для господарчих потреб. 

Отримала подальший розвиток: 
- система підтримки прийняття рішень щодо раціонального 

використання територій на різних рівнях підпорядкування. 
Практичне значення отриманих результатів. На основі 

результатів проведених досліджень можливо вирішити теоретичні 
завдання дослідження просторового розподілу рівня техногенного 
навантаження та реалізацію функціонального зонування, що необхідно для 
планування стратегічного розвитку територій. 

Розроблені геоінформаційні моделі і методи, технологічні схеми 
можуть бути використані для створення систем геоінформаційного 
забезпечення Міністерства екології та природних ресурсів України, інших 
зацікавлених органів виконавчої влади України. Методичні розробки та 
комплексні схеми визначення інтегрального показника рівня техногенного 
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навантаження на довкілля впроваджено в науково-дослідницьку діяльність 
Одеського державного екологічного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 
працею, в якій висвітлені ідеї і розробки, що належать особисто автору 
роботи. В процесі дисертаційного дослідження вони забезпечили 
вирішення поставлених задач. У роботі містяться ті концептуальні 
положення, висновки, методичні підходи, які сформульовані особисто 
автором. Використані положення інших авторів мають відповідні 
посилання. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 
положення дисертаційної роботи прозвучали в доповідях й одержали 
позитивну оцінку на таких конференціях і симпозіумах: ІІ Всеукраїнський 
з’їзд екологів з міжнародною участю (Вінниця, 2009); VI науково-
практична конференція «Сучасні проблеми збалансованого 
природокористування» (Кам’янець -Подільський, 2009); ІV міжнародна 
наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів «Регіональні 
екологічні проблеми» (Одеса, 2011); V Международная научно-
практическая конференция (Харьков, 2010); ХІ наукова конференція 
молодих вчених Одеського державного екологічного університету (Одеса, 
2011); УІІ міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології 
та енергозбереження в суднобудуванні» (Миколаїв, 2012); IХ 
Международная научно-практическая конференция «Эколого-правовые и 
экономические аспекты экологической безопасности регионов» (Харьков, 
2014); науково-практична конференція «Геоінформаційні технології у 
територіальному управлінні» (Одеса, 2014); ІІ міжнародний екологічний 
форум «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм» (Одеса, 
2014); I Международная научная конференция «Развитие регионов в ХХI 
веке» (Владикавказ, 2013); Международная научно–практическая 
конференция „Устойчивое развитие лето-2014”, (Варна, 2014); 19th 
Meeting of the Advisory Group on Development of Common Methodologies for 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM AG) of the Commission on the 
Protection of the Black Sea Against Pollution (3-4th June, 2015, Istanbul, 
Turkey); Програма «Відкритий Світ», проведена під егідою Центру 
«Відкритий Світ» при Бібліотеці Конгресу США (Вашингтон, 2013). 

Публікації. За результати дослідження опубліковано 50 наукових 
праць загальним обсягом 82,6 д.а. (із них особисто автору належать 26,35 
д.а.), у т.ч.  у т.ч. три монографії (41,5 д.а), з яких  одна одноосібна 
монографія(8,3 д.а.), 21 стаття у фахових періодичних виданнях (8,6 д.а., 
особистих 9 обсягом 3,3 д.а.), з яких 16  у фахових виданнях України (7,2 
д.а., особистих 7 обсягом 2,4 д.а.), 5 статей у зарубіжних періодичних 
виданнях (1,6 д.а., особистих 2 або 0,5 д.а.), 22 статті апробаційного 
характеру в інших виданнях (10,25 д.а., особистих 5 або 1,0 д.а.),  2 
підручники (загальним обсягом 29,4 д.а.). 
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Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із 
вступу, шести розділів, висновків, списку використаної літератури (194 
найменувань) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 331 
сторінка, в т.ч. 268 сторінок основного тексту. Робота містить 10 таблиць, 
78 рисунків, 3 додатки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У першому розділі «Загальна характеристика географічних 

інформаційних систем і моделей просторових даних» проаналізовано 
існуючі можливості геоінформаційних систем та їх сучасні тенденції 
розвитку. Проведений аналіз сучасних літературних джерел показує, що 
поступовий розвиток інформаційних технологій змістив, з часом, акценти з 
тривіальної побудови запитів до баз даних просторово-розподіленої 
інформації до вирішення проблем моделювання. Однак слід зазначити, що 
фактично будь-який цифровий картографічний матеріал є деякою 
моделлю, що у спрощеному виді відображує певні характеристики стану 
навколишнього середовища. Таким чином, ці показники мають певні 
числові значення і можуть бути застосовані при аналізі та моделюванні. 
Таким чином, у 80-ті роки минулого століття загальна теорія просторового 
аналізу і ГІС почали об’єднуватись у єдине ціле, тому у сучасних ГІС-
пакетах обов’язково присутні інструменти математичного аналізу та 
моделювання. Останнім часом просторовий аналіз еволюціонував з 
описуючого до оптимізаційного, що викликало швидке зростання  
кількості інформаційних ресурсів і програмного забезпечення, які містять 
реалізацію відповідних алгоритмів. Таким чином, одним із завдань роботи 
було розробка програмного модулю, що надасть можливість поєднати 
сучасні геоінформаційні моделі із інструментами підтримки прийняття 
рішень, щодо управління якістю довкілля. 

В розділі детально розглянуто принципи ГІС-моделювання та 
пояснено визначення ГІС-моделі – як  цифрового представлення 
просторово-розподіленого матеріалу, з урахуванням характерних для нього 
внутрішніх та зовнішніх зв’язків, які формалізовані у вигляді відповідного 
математичного апарату. 

Важливо відмітити, що вибір методу організації даних в 
інформаційній системі, і, в першу чергу, моделі даних (тобто способу 
цифрового опису просторових об’єктів) значно важливіший, ніж вибір 
програмного забезпечення. Це обумовлено тим, що модель даних 
безпосередньо визначає багатофункціональні можливості створюваної ГІС 
і застосовуваність тих чи інших технологій введення. Від типу моделі 
залежить як просторова точність представлення візуальної частини 
інформації, так і можливість отримання якісного картографічного 
матеріалу та організації контролю цифрових карт. Від способу організації 
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даних в ГІС дуже сильно залежить продуктивність системи (наприклад, 
при виконанні запиту до бази даних або рендерингу). Помилки у виборі 
моделі даних можуть позначитися вирішальним чином на можливості 
реалізації в ГІС необхідних функцій і розширення їхнього списку в 
майбутньому, ефективності виконання проекту з економічної точки зору. 
Від вибору моделі даних безпосередньо залежить цінність зформованих 
баз даних географічної та атрибутивної інформації. 

Увага також надається до послідовності обробки і передачі даних в 
ГІС (рис. 1). 

 
Рис. 1. Послідовність передання даних в ГІС 

 
Найпоширенішою моделлю організації даних є шарова (рис. 2). Суть 

моделі зводиться до того, що здійснюється поділ об’ктів на тематичні 
шари і об’єкти, які належать одному шару. Виходить так, що об’єкти 
окремого шару зберігаються в окремі файли, мають свою систему 
ідентифікаторів. Як видно з рисунку 2, в окремі шари винесено 
інфраструктуру, територіально-адміністративний устрій території, 
цифрову модель рельєфу (ЦМР) та ін. Часто один тематичний шар 
поділено також і по горизонталі ‒ по аналогії з окремими листами карт. Це 
робиться для зручності адміністрування БД, а також аби уникнути 
опрацювання файлів зі значними масивами інформації. 

Концепції моделювання в ГІС базуються на   інтеграції,   яка 
передбачає, з одного боку, перехід від автоматизації окремих завдань до 
комплексного вирішення завдань, з іншого ‒ їх інтеграцію, що відносяться 
до різних етапів життєвого циклу модельованого об’єкту (карти), 
включаючи проектування і технологію його виробництва. 

Завдяки процесам моделювання, реалізується принцип єдності 
інформаційної моделі об’єкта, як системно-організованого, по суті, на всіх 
етапах процесу моделювання та розробки карт. 

Моделювання в ГІС здійснюється на основі декомпозиції вихідних 
інформаційних даних з подальшим синтезуванням загального модельного 
рішення. 
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Рис. 2. Типи даних в ГІС 
 
Аналіз робіт у галузі використання та розвитку ГІС показує, що 

практично в кожній роботі дається індивідуальний варіант технологічного 
рішення автоматизації моделювання. У той же час, методи опису 
інформаційного та лінгвістичного забезпечення мають тенденції до 
єдиного формального опису, тобто вони більшою мірою інваріантні до 
завдань моделювання, ніж технології. 

Завдання ефективної взаємодії користувача з програмним 
забезпеченням актуальні, навіть, зважаючи на неможливість при вирішенні 
ряду задач, повністю автоматизувати процес моделювання. 

Метод імітаційного моделювання ‒   один із шляхів вибору 
оптимальних рішень. Практичне використання цього методу в ГІС 
забезпечується системами імітаційного моделювання (СІМ). 

Для зберігання набору типових моделей та їх елементів, 
інформаційного зберігання довідкової інформації необхідно застосування   
спеціалізованих банків даних. 

Банки даних можуть утворювати розподілену або централізовану 
систему. Для вирішення завдань обміну інформацією між базами даних 
потрібно мати інтегровану інформаційну основу. 

При моделюванні в ГІС можна виділити наступні програмно-
технологічні блоки: операції перетворення форматів і представлень даних; 
проекційні перетворення; геометричний аналіз; оверлейні операції; 
функціонально-моделюючі  операції. 

Вихідні просторові дані і дані, отримані в процесах обробки ГІС, 
можуть мати різні набори форматів.  Найчастіше тип формату 
визначається тими програмними засобами, що використовуються  
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(особливо це характерно під час збору даних за різними технологіями). 
У свою чергу вибір формату збереження даних в значної мірі залежить 

від математичного апарату, що використаний в моделі ГІС. 
У другому розділі «Принципи застосування математичних 

моделей в ГІС» надається опис існуючих математичних апаратів, що 
можуть бути застосовані для вирішення поставлених завдань. При 
створенні математичної моделі використовується метод кількісного 
формалізованого відображення концептуального підходу, при якому 
правила, що описують динаміку системи, існуючі в ній процеси та явища 
задаються за допомогою математичних виразів.  

Даний розділ надає стислу характеристику основ, необхідних для 
розуміння алгоритмів обробки і аналізу просторово-орієнтованої 
інформації. 

Надійнішим видом інформації, яка можливо використати для розробки 
математичних моделей, є результати спостереження і вимірювання певних 
параметрів, що характеризують стан довкілля. Отримані експериментальні 
дані обробляються статистичними методами. При відсутності 
експериментальних даних слід використовувати відомі теоретичні 
причинно-наслідкові залежності або емпіричні співвідношення.  

Для моделювання техногенного навантаження на довкілля можуть 
бути використані різні математичні інструменти, найбільш важливі із яких 
умовно розподіляються на три групи: матрична алгебра; диференціальні 
рівняння; методи багатовимірного статистичного аналізу.  

В рамках другого розділу наводиться стисла характеристика кожної 
групи інструментів і можливість їх адаптації до проблеми, що вирішується.  

Оскільки типи даних, що складають інформаційний блок є досить 
неоднорідними, то у преважної кількості випадків необхідно застосовувати 
вищенаведені інструменти у сукупності. 

У другому розділі в деталях розглядаються елементи матричної 
алгебри без яких не представляється можливим проводити аналіз 
растрових зображень, які по своєї суті є матричним представленням 
просторово-координованої інформації (рис. 3).  

Необхідність застосування диференціального обчислювання виникає 
при необхідності розрахунку карт просторового забруднення певного 
компонента довкілля. В рамках даного дослідження для даного типу 
розрахунків застосовувались стандартні бібліотеки математичної обробки 
даних пакету QGIS. Обробка даних стохастичного характеру виконувалась 
із застосуванням методів математичної статистики, зокрема методів 
багатовимірного аналізу. Вибір алгоритмів переважно базувався на 
відсутності додаткових вимог до вихідних даних і можливості алгоритму 
оперувати при наявності лінійної залежності між показниками, що 
аналізуються.  
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Рис. 3. Схематичне представлення матричної форми просторово-
орієнтованої інформації (а ˗ вихідне зображення, б ˗ растр, в ˗ матриця) 

 
Так в якості алгоритму кластерного аналізу був використаний метод 

максимінної відстані.  
Стисло алгоритм кластерного аналізу, що базується на максимінній 

відстані, можна представити у вигляді наступних кроків (рис.4): 
 

Рис. 4. Схематичне представлення 
процесу кластеризації на прикладі 

двовимірного простору 

1) у якості першого 
центру кластеру обирається 
елемент с1=х1; 

2) у якості другого центру 
кластеру обирається той 
елемент с2=хj2, що 
знаходиться на найбільшій 
відстані від с1, тобто 

112 max cxcx
x

j 


; 
 

3) припустимо, що обрані k центри  k
k ccC ,...,1

)(   кластерів. В якості 
чергового (k+1)-го центра кластеру обирається той елемент хjk+1, що 
знаходиться на найбільший відстані від найближчого від центрів с1,...,сk,  
(рис. 2.5) тобто cxcx

kkk CcCx
jk

Cc





 )()()(
minmaxmin

\
1  (рис. 4); 

4) перевіряється умова «останова». Умовою «останова» алгоритму 
може бути виконання нерівності  )()1( / kk QQ , де )1,0(  - деяке порогове 
значення, що наближається до одиниці. Виконання останньої умови 
означає, що при появі нового центру кластеру дисперсія змінюється 
незначно. 

Факторний аналіз є тією гілкою багатовимірного аналізу, яка 
досліджує внутрішню структуру матриць ковариацій і кореляцій. В даний 
час факторний аналіз складає значну частину широковикористовуваної 
багатовимірної статистики. Застосування факторного аналізу набуває ще 
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більшого поширення завдяки використанню сучасних комп’ютерів і 
вмонтовується в багато дисциплін: біологію, економіку, деякі соціальні 
дисципліни, а також екологію, як науку, інтегруючу в собі природничі 
дисципліни. 

Важливе питання, що розглядається  уданому розділі – це пошук 
алгоритму оцінки інтегрального рівня техногенного навантаження. 

В розділі вводиться поняття геокластеру, під яким розуміється 
відповідна територія із описом ландшафтно-географічних характеристик і 
показників негативного впливу на стан довкілля, для якої задається 
однозначне інтегральне значення, що характеризує рівень техногенного 
навантаження. 

Територіальна система може складатись із довільного числа 
геокластерів, тому інтегральне значення рівня техногенного навантаження 
– це питання обробки відповідної матриці, елементами якої є інтегральні 
значення показників рівня техногенного навантаження геокластерів, що 
складають дану територіальну систему.  

Визначення інтегрального показника рівня техногенного 
навантаження реалізується із застосуванням геоінформаційного методу, 
при якому лист карти об’єднується із геокластером, а геокластер 
представляється деякою кількістю прямокутних комірок, при цьому 
виконується перетворення інформації від безперервного представлення до 
дискретного. Дана операція приводить до отримання матриці, елементами 
якої є числа, що визначають рівень техногенного навантаження для даної 
комірки. 

В рамках геоінформаційної моделі інтегральної оцінки рівня 
техногенного навантаження доцільно спиратись на наступні положення: 

1. Із збільшенням кількості комірок геокластеру, що характеризуються 
високим рівнем техногенного навантаження, оцінка його рівня 
техногенного навантаження зростає; 

2. Геокластери є еквівалентними за рівнем техногенного 
навантаження, якщо при інших рівних умовах кількість комірок і рівнеь 
часних оцінок рівня техногенного навантаження співпадає. 

3. В комірках, у межах яких діє більше одного фактору  техногенного 
навантаження, оцінка інтегрального рівня техногенного навантаження не є 
адитивною. 

Геокластер представлено у вигляді матриці із числом елементів, що 
дорівнює числу комірок.  

Кожна комірка геокластеру представлена двома векторами (1) 
),( 21 iii ppP  і ),,...,,( 21 iniii xxxX                                 (1) 

де Рі – вектор геометричного центр і-ї комірки;  
р1 – координата геометричного центру комірки по осі абсцис Х; 
р2 - координата геометричного центру комірки по осі ординат Y; 
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Хі – вектор, що характеризує рівень техногенного навантаження у і-й 
комірці; 

хі -  окремий показник рівня техногенного навантаження у і-й комірці. 
Загальний процес опису геокластеру може бути реалізований завдяки 

трьох послідовних операцій:  
- пошук найбільш схожих комірок за рівнем техногенного 

навантаження на базі аналізу сукупності векторів  Хі; 
- об’єднання цих комірок у геокластери за географічною прив’язкою; 
- визначення інтегрального рівня техногенного навантаження для 

кожного геокластеру; 
- ранжування геокластерів за інтегральним рівнем техногенного 

навантаження. 
Однак перед переходом до опису географічної математичної моделі, 

слід також зазначити, що пошук географічної схожості комірок є 
тривіальною задачею, яку можна реалізувати на базі застосування 
евклідової відстані між векторами, що відповідають геометричним 
центрам комірок.  

На підставі показників (характеризують кожен з об’єктів-елементів 
розглядуваної території), які формують матрицю Х (2), зробимо вибір 
оптимального шляху використання кожного з об’єктів, тобто з кожним із 
рядків матриці зіставити певну координату вектора А (3). Таким чином, 
виявимо на даній території однорідні зони, і визначимо оптимальні шляхи 
поводження з цими територіями. 

На першому етапі повинна бути сформована матриця Х, що містить 
інформацію щодо повного набору характеристик, які описують розглянуті 
об’єкти і вектор А, що характеризує сукупність альтернативних шляхів 
використання, які можна застосувати до кожного з об’єктів. 
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A ( pl aaaa ......21 ).   (3)
де iX ‒ вектор, який відповідає кожному з об’єктів, що аналізуються; 
xj ‒ j-й показник, що характеризує кожний з об’єктів; 
al ‒ l-я альтернатива  поводження з об’єктами. 

В результаті вирішення поставленого завдання, з кожним із 
розглянутих об’єктів слід співвіднести оптимальне використання. 
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Оскільки, як було зазначено вище, всі показники xij мають різну 
розмірність і порядок, доцільно перейти до їх дискретної оцінки. Для цього 
пропонується визначити діапазон змінення дискретного аргументу, що є 
єдиним для всіх показників, з максимальним значенням ω. Далі слід 
привести всі значення до дискретного формату: 

j

mjijjjiij
ij c

xxxxx
x

),...,,...,(min~ 21
 , 

де 


),...,,...,(min),...,,...,(max 2121 mjijjjimjijjji
j

xxxxxxxx
c


  . 

(4)

В результаті отримуємо матрицю дискретних оцінок розглянутих 
показників: 
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Основним принципом, на якому базується СППР, є чіткий вибір 
рішення з множини наявних альтернатив A. Завдання простору 
альтернатив, пов’язаних з використанням розглянутих об’єктів, можна 
наочно пояснити на прикладі двовимірної моделі (рис. 5). Для кожної з 
розглянутих характеристик існує діапазон оптимальних значень. Таким 
чином, в просторі формуються зони, яким відповідають оптимальні 
комбінації розглянутих показників. 

 
Рис. 5. Двовимірне представлення 
множини Q оптимальних рішень 

Припустимо, що оптимальними 
значеннями для величини параметра 
х1 є діапазон (xa; xb), який зручно 
позначити через opt1, а для величини 
параметра х2 ‒ діапазон (xс; xd) 
позначений opt2, тоді оптимальними 
є всі вектори, що потрапляють в 
множину Q, відповідно до 
наведеного прикладу, таким є 
вектор Х2. 

Слід також враховувати, що 
показники не є рівнозначними, це 
може бути досягнуто введенням 
відповідних вагових коефіцієнтів wj, 
які відповідають умовам: 
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Таким чином, приймаючи до уваги діапазони оптимальних значень і 
вагові коефіцієнти, отримаємо: 









jij
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~~
~ . (7)

 
Далі, можна перейти до матриці скоригованих (з урахуванням вагових 

коефіцієнтів) значень дискретних оцінок: 
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Набір вагових значень може відрізнятися для кожного з 

альтернативних шляхів використання, що дозволяє розрахувати p матриць 
(8). Для всіх рядків i

wX~  матриці (8) слід розрахувати сумарні значення, 
порівняння яких дозволить вибрати оптимальну схему використання для  
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Наступним кроком, на підставі порядкового порівняння значень, 

створюється вектор рішень, R виділяє для кожного вектора Хi відповідну 
альтернативу ri: 

 
ikipiliiii SSSSSякщоkr  )......(max, 211 . (10)

Таким чином, в результаті отримуємо: 
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, где pri ,1  (11)

Отриманий вектор оптимальних рішень дозволить співвіднести з 
кожним об’єктом найбільш оптимальний шлях використання: 
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Таким чином, ми отримуємо модель просторової та тематичної 
геокластеризації території за певним набором показників та співвіднесення 
отриманих геокластерів із зазначеними альтернативами, що надає 
можливість надати певні рекомендації, щодо покращення екологічного 
стану територій у сукупності із збереженням господарської діяльності. 

У третьому розділі «Принципи створення систем прийняття 
рішень» детально розглядаються основи на яких базуються сучасні СППР. 

Проаналізовано основні компоненти, з яких складається будь-яка 
СППР. Інтерфейс користувача є компонентом, що відповідає за зручність 
використання СППР, представленої комплексом програмних модулів. Як і 
у всіх сучасних програмних продуктів, інтерактивна робота СППР 
припускає, що інтерфейс повинен бути максимально простим і зручним, а 
також повинен надавати доступ до всіх налаштувань задля забезпечення 
гнучкості системи.  

Іншим компонентом є банк даних; він містить інформацію, яка 
характеризує стан реальних об’єктів, що досліджуються, і з приводу яких 
необхідно приймати відповідні рішення. 

Третім компонентом СППР є бібліотека  алгоритмів, адаптованих до 
аналізу просторово-координованої інформації. Групи математичних 
алгоритмів докладно описано у розділі 2.  

Четвертим компонентом сучасної СППР є модель, що описує і 
аналізує відношення між даними, представленими другим компонентом, 
що власне, є інструментом, якій виконує пошук оптимального рішення. 
Цей компонент об’єднує всі інші частини СППР, а також відповідає за 
доступ, зберігання, обробку даних і послідовність використання інших 
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компонентів СППР. Він відповідає також за верифікацію, чи може 
конкретного блоку СППР на предмет його використання на даному етапі 
процесу прийняття рішення. Процеси прийняття рішень у багатьох 
випадках мають надто динамічний характер. Крім того, нажаль, не існує 
уніфікованого способу опису процесу прийняття рішень; таким чином, 
якість СППР, у першу чергу, визначається гнучкістю її налаштування.  

Розроблена в рамках даного дослідження СППР відноситься до 
інформаційно-аналітичних системи підтримки прийняття рішень (ІА 
СППР). ІА СППР ‒ це клас систем, призначених для надання допомоги 
користувачу в його професійній діяльності з використання даних, знань і 
моделей при підготовці і прийнятті обґрунтованих рішень. 

У розділі розглянуті етапи прийняття рішень і концептуальна схема, 
що відображує розроблену СППР (B.D Bharath, B.S. Sokhi & Shreya Roy) 
(рис. 6). Наведені існуючі моделі прийняття рішень і обґрунтований вибір 
типу моделей, що був застосований у розробці авторського програмного 
пакету (рис. 6).  

 

 
Рис. 6 - Моделі прийняття рішень 

 
Оскільки проблемою, що вирішується у дисертаційному дослідженні є 

пошук оптимальних шляхів використання територій із мінімізацією рівня 
техногенного навантаження з урахуванням функціональних конфліктів, у 
роботі запропонований підхід, що базується на застосуванні цільових 
функцій, пошук екстремумів яких дозволяє отримати оптимальні 
комбінації між мінімальним рівнем техногенного навантаження і 
збереженням існуючих видів господарської діяльності, завдяки пошуку 
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територій, що сприятливі до розвитку певного типу господарської 
діяльності. Проаналізовані можливості застосування у СППР принципів 
умовної і безумовної оптимізації 

Наданий детальний аналіз принципів функціонального зонування 
територій. Методика функціонального зонування, в рамках даного 
дослідження, спрямована на виявлення монофункціональних, 
поліфункціональних і комплексних конфліктних ареалів. Функціональне 
зонування території повинно проводитися в певній послідовності і 
включати не менше шести значущих етапів. 

1. Виявлення функцій території, яке проводиться на основі аналізу 
природних, соціально-економічних та екологічних для кожної з 
розглянутих функцій. Результатом етапу є картосхеми територій, що 
характеризуються відповідними функціями.  

2. Проведення функціонального зонування шляхом накладення 
отриманих на попередньому етапі картосхем. Результатом є картосхема 
функціонального зонування, що включає інформацію про способи 
використання території.  

3. Виявлення поліфункціональних конфліктних ареалів в місцях 
накладення або сусідства функцій-антагоністів і перетину зон негативного 
впливу об’єктів, що виконують ці функції. Результатом етапу є картосхема 
функціонального зонування з виділеними поліфункціональними 
конфліктними ареалами.  

4. Виявлення монофункціональних конфліктних ареалів, що виникли в 
результаті перевищення ємності території, яка обмежує масштаби розвитку 
виконуваних функцій.  

5. Виявлення комплексних конфліктних ареалів, сформованих 
накладенням монофункціональних і поліфункціональних конфліктів.  

6. Пропозиції по вирішенню конфліктних ситуацій. Для апробації 
запропонованої методики пропонується використовувати території 
регіонального і локального масштабів. Це дозволяє, виявивши конфліктні 
ареали в регіональному масштабі, і визначивши основні способи їх 
вирішення, вже в локальному масштабі, на прикладі одного конкретного 
конфліктного ареалу, порівняти найбільш підходящі методи його усунення 
і визначити найбільш оптимальний з них. 

У роботі принципи функціонального зонування спираються на роботи 
Т.Г. Рунова, І.М. Волкова, Т.Г. Нефедова (табл.. 1, 2) які поділяють 
природокористування на наступні типи: сільськогосподарське, 
природоохоронне, транспортне, промислове, рекреаційне та селітебне. 

В цілому, можна виділити три основні положення функцій по 
відношенню один до одного: симбіоз; сусідство; антагонізм. У таблицях 1 і 
2 наведені можливості симбіозу і сусідства функцій територій в рамках 
однієї комірки. Важливо зазначити, що усунення конфліктних ареалів як 
один із напрямів оптимізації природокористування.  
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Таблиця 1  
Можливість симбіозу функцій територій в рамках одної ділянки  

Функція 
території 

Сільсько-
господарська 

Селітебна Рекреаційна Природо-
охоронна 

Транспортно-
промислова 

Сільсько-
господарська Так Ні Ні Ні Ні 

Селітебна Ні Так Так Ні Ні 
Рекреаційна Ні Так Так Ні Ні 
Природо-
охоронна Ні Ні Ні Так Ні 

Транспортно-
промислова Ні Ні Ні Ні Так 

 
Таблиця 2 

Можливість сусідства функцій територій на суміжних ділянках 
Функція 
території 

Сільсько-
господарська 

Селітебна Рекреаційна Природо-
охоронна 

Транспортно-
промислова 

Сільсько-
господарська Так Так Так Так Так 

Селітебна Так Так Так Ні Ні 
Рекреаційна Так Так Так Так Ні 
Природо-
охоронна Так Ні Так Так Ні 

Транспортно-
промислова Так Ні Ні Ні Так 

Підводячи підсумок, можна виділити наступні основні методи 
оптимізації діяльності диференційовано для кожного типу конфліктних 
ареалів: 

І - в умовах монофункціональних конфлікту основними методами 
його усунення є: зниження інтенсивності використання території; 
розширення територій відповідних функцій; передача функції території 
оптимального розвитку, умови якої для відповідної функції більш 
сприятливі; включення природоохоронних ділянок в великий 
монофункціональний ареал; 

ІІ - для дозволу поліфункціональних конфліктів ключовою є група 
просторових методів: створення буферних зон між функціями-
антагоністами, відмова або заміна найменш значущої функції, передача 
функції території оптимального розвитку. Актуальними є методи, 
спрямовані на скорочення зони впливу в результаті зменшення масштабів 
виробництва або введення жорстких природоохоронних  технологій; 

ІІІ - для усунення комплексних конфліктів необхідно поєднання всіх 
зазначених методів. Таким чином, за умови дотримання екологічного 
балансу і підтримки необхідної частки природоохоронної функції, єдиним 
способом усунення поліфункціонального конфлікту є інтенсифікація 
технологій і, відповідно, скорочення розміру буферної зони, необхідної 
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для поглинання впливу. Основним способом усунення 
монофункціональних конфлікту є дроблення великих 
сільськогосподарських і рекреаційних територій та інтенсифікація 
виробництва на інших площах за умови, що дана інтенсифікація не 
призводить до деградації природного територіальної системи. 
Комплексний конфлікт усувається в результаті поєднання методів 
вирішення монофукнціонального і поліфункціонального конфліктів. 

У четвертому розділі «Програмне забезпечення систем підтримки 
прийняття рішень» наведений аналіз існуючих програмних пакетів та 
відповідних бібліотек, що були застосовані для розширення авторських 
модулів розробленої СППР. 

В якості таких пакетів були застосовані бібліотеки пакетів Analytica і 
iThink. Основними перевагами пакету Analytica є: 
- використання зручного графічного інтерфейсу на основі діаграм 

впливу для об’єднання моделей в загальній структурі СППР; 
- засоби масштабування моделі, щоб впоратися з багатомірністю 

проблем реального світу, використовуючи багатовимірні масиви 
інформації; 

- управління ризиком і невизначеністю з-за ефективного моделюванню 
за методом Монте-Карло, який можна визначити як метод 
моделювання випадкових величин з метою обчислення характеристик 
їх розподілів; 

- швидке і легке розгортання, створення моделей з вебінтерфейсом за 
допомогою інструментального засобу Analytica Decision Engine; 

- імпорт і експорт даних з використанням механізму OLE. 
Основними перевагами пакету iThink є можливість роботи із 

дискретними моделями, тобто із  функціями дискретного аргументу, які 
були застосовані у даному дослідженні. Щоб створювати дискретні моделі, 
iThink використовує три спеціальні станції: 
- черги, в яких елементи обробляються за принципом: прийшов 

першим_˗ перший переданий на обробку; 
- сховища, які перед початком обслуговування накопичують задану 

кількість елементів і є зручними при пакетній обробці; 
- транспортери, що передають елементи між станціями. 

Також в якості ГІС бази у дослідженні був застосований пакет 
обробки просторово-орієнтованої інформації QGIS. 

QGIS дозволяє використовувати значну кількість ГІС-функцій, які 
забезпечуються вбудованими інструментами і модулями. Всі функції 
пакету умовно можуть бути розділені на шість категорій. 

1) Робота з даними. Підтримуються наступні основні формати: 
просторові таблиці типу PostGIS, SpatiaLite, MSSQL Spatial і Oracle Spatial, 
векторні формати ˗ shape-файли ESRI, MapInfo, SDTS (Spatial Data Transfer 
Standard), GML (Geography Markup Language) та ін. 2) Аналіз даних і 
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створення карт. 3) Управління даними. 4). Аналіз даних. Пакет надає 
можливість виконувати просторовий аналіз з використанням баз даних і 
OGR-сумісних форматів. QGIS дозволяє здійснювати аналіз векторних 
даних, геообробку, надає широкий набір інструментів управління даними. 
Можливо використання інструментів GRASS, які забезпечують доступ до 
більш ніж 400 модулів. Також доступний модуль Processing, що реалізує 
сукупність сторонніх алгоритмів обробки просторової інформації. 5). 
Публікація карт в мережі Інтернет. QGIS може використовуватися як 
клієнт і сервер із застосуванням MapServer або GeoServerver. 
6).Розширення функціональності QGIS за допомогою модулів расшіренія. 
QGIS може бути адаптована до особливих потреб завдяки розширюваної 
модульній архітектурі, що розширюється QGIS надає бібліотеки, які 
можуть використовуватися для створення модулів. Також можливо 
створювати окремі додатки, використовуючи мови програмування C++ або 
Python. 

У п’ятому розділі «Комплексна СППР оптимізації 
природокористування на базі ГІС моделей техногенного навантаження 
на довкілля» приводяться основні результати застосування розробленого 
підходу до пошуку прийняття рішень на базі застосування розробленого 
програмного продукту EDSS (Environmental Desiccation Support Systems) 
(рис. 7). 

 Інтерфейс користувача – компонент, що відповідає за взаємодію із 
користувачем, що може являтися окремою особою чи певною кількістю 
експертів, що застосовують дану систему для підтримки прийняття 
необхідних рішень. 

 

 
Рис. 7. Вікно завантаження СППР 

(Environmental Decision Support 
Systems) 

Схема, що представляє 
архітектуру розробленого 
програмного пакету, представлена 
на рис. 8. 

Видно із наведеної схеми, 
система включає наступні основні 
компоненти: 

Ядро – основний компонент 
системи, що відповідає за взаємодію 
розробленого програмного 
забезпечення із операційною 
системою і базовою програмою, 
якою є QGIS. 
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Рис. 8. – Схема архітектури пакету Environmental Decision Support Sysytems 

 
Бібліотеки методів і моделей – відповідні математичні моделі, що 

застосовуються для просторового опису рівня техногенного навантаження 
та функціонального застосування територій, містять моделі, формалізовані 
автором, та певний перелік стандартних моделей, що застосовуються 
програмним покатом QGIS. Банк даних і відповідна система управління 
цим банком даних – вихідна інформація, що аналізується. 

Важливо зазначити, що розроблена СППР є масштабованою та надає 
можливість розширення функціоналу шляхом підключення нових 
бібліотек, а також функції та методи об’єктів авторських бібліотек, можуть 
застосовувати функції і об’єкти стандартних бібліотек, що відповідає 
базовим принципам програмування: спадкоємству, інкапсуляції і 
поліморфізму. Слід звернути увагу на можливість одночасної обробки до 
255 шарів растрової і векторної графіки, що є досить потужним 
інструментом та дозволяє розширити межи застосування даної системи, в 
залежності від кола проблем, що вирішується. 

Важливим положенням даного дослідження є спроба поєднання і 
сумісного аналізу територій, що характеризуються функціональними 
конфліктами із відповідним просторовим розподілом техногенного 
навантаження на окремі компоненти довкілля. 

Визначення територіальних конфліктів докладно представлено і 
проаналізоване у розділі 3, але при аналізі великої кількості вихідної 
інформації ця задача не є тривіальною. Застосування методики 



 23

функціонального зонування дозволило отримати картографічний матеріал, 
що характеризує просторовий розподіл найбільш важливих конфліктних 
ареалів. Так на рис. 9 представлено конфліктні ареали в місцях накладення 
чи сусідства територій, що характеризуються селітебними і транспортно-
промисловими функціями. 

 

   
Відсутність негативного 
впливу 

   Припустима інтенсивність  
  застосування територій 

   
Інтенсивність застосування 
території,  

  що приводить до конфлікту 

   
Пригнічення відповідної 
функції 

   
Конфлікт, що приводить до  
порушення однієї із функцій 

   

 

Рис. 9.  Конфліктні ареали в місцях накладення чи сусідства територій, що 
характеризуються селітебними і транспортно-промисловими функціями 

  
Аналогічним чином був отриманий картографічний матеріал, що 

характеризує конфлікти між рекреаційними і транспортно-промисловими 
функціями, а також природоохоронними і транспортно-промисловими 
функціями. 

На наступному етапі було оцінено просторовий розподіл рівня 
техногенного навантаження на кожен із компонентів довкілля, що 
ураховувало наступний перелік показників: викиди шкідливих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, тис. т/рік; викиди 
шкідливих речовин в атмосферне повітря пересувними 
джерелами,тис.т/рік; забір води з природних водних об'єктів, млн. м3/рік; 
споживання господарсько-питних вод по регіонах, млн. м3 / рік; загальне 
водовідведення, млн. м3/рік; скидання стічних вод в поверхневі водні 
об'єкти, млн. м3/рік; площа сільськогосподарської освоєності,% від 
загальної площі; площа розораних земель,% від загальної площі; площа 
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еродованих земель,% від загальної площі; кількість внесених агрохімікатів 
і пестицидів, т; утворення твердих промислових відходів, тис. т/рік;  
накопичення твердих промислових відходів в сховищах організованого 
складування, тис. т; - утворення твердих побутових відходів, тис. м3 / рік. 

Для поєднання цього переліку показників, було запропоновано 
впровадити поняття інтегрального показнику техногенного навантаження, 
тобто векторної величини (розмірності р), координатами якої є показники 
техногенного навантаження на окремі компоненти довкілля, які віднесено 
до площі території що вони характеризують (13). 
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Однак в умовах неповноти статистичної інформації, можливо 
застосування алгоритму факторного аналізу, що надає можливість 
стиснення вихідних даних та поєднання їх у деякі узагальнені фактори, 
тобто отримання вектору меншої розмірності z (14): 
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Для розрахунку мета шару інтегрального показника техногенного 
навантаження, що представлений певною кількістю поєднаних шарів, 
використовуємо меню, що представлено на рисунку 10. 

Таким чином, наступним завданням є пошук способу об’єднання 
характеристик функційних конфліктів і техногенного навантаження у 
єдину просторову одиницю. Застосування геокластеру у якості атомарної 
комірки території надає можливість виконати дискретне ранжування. 
Дискретне ранжування – алгоритм відносного ранжування векторних 
величин, за їх нормами згідно відповідного дискретного шагу.  

Вибір моделі, яку буде застосовано приймається користувачем, що 
відображено у пунктах відповідного меню (рис. 11, 12).  

Оскільки кожний із факторів функціональних конфліктів і 
техногенного навантаження представлено просторовою функцією двох 
координат, ми можемо формувати запит до системи на предмет пошуку 
оптимальних комбінацій із застосуванням цільових функцій. 

Далі було проведено геокластеризацію території з урахуванням 
мінімізації цільових функцій, що відповідають наявності функціональних 
конфліктів і рівню техногенного навантаження на окремі компоненти 
довкілля. На рис. 15 наведено геокластеризацію території України за 
необхідністю  мінімізації конфліктних територій з урахуванням 
техногенного навантаження на атмосферне повітря, аналогічні карти були 
отримані відносно техногенного навантаження на природні води, ґрунти та 
техногенного навантаження, що обумовлено розміщенням твердих 
промислових і побутових відходів. 

 



 25

 
Рис. 10. Меню обробки статистичних даних 

 
 

З урахуванням такого методу порівняння територій було розроблено 
компонент блоку аналізу СППР, що відповідає за ранжування території. 
Таким чином, переходимо до складової СППР, що відповідає пошуку 
оптимальної комбінації природних і техногенних факторів, які 
відповідають поставленій задачі. Перед реалізацією диференціації 
території на базі порівняння геокластерів необхідно вирішити питання 
врахування вагових коефіцієнтів щодо конфліктних територій і окремих 
показників рівня техногенного навантаження (рис. 13). Далі можемо 
вирішити завдання пошуку територій, що потребують поступового 
змінення принципів використання.  

Згідно методики запропонованої А.А. Минцем і В.С.Преображенським 
можемо виконати зонування за п’ятьма градаціями (рис.14). 

 
Рис. 11. Меню вибору моделі прийняття рішень 

 

Останнім етапом було поєднання карт, що характеризують 
просторовий розподіл існуючих функціональних конфліктів і техногенного 
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навантаження на довкілля. Це досягається включенням до координат 
векторів, що відповідають геокластерам трьох груп показників: просторову 
прив’язку, показники техногенного навантаження, показники 
функціональних конфліктів. Це дозволило отримати карти (рис. 15-17): 

- геокластеризація територій України, що найбільш сприятливі для 
розширення селітебного сектору;  

- геокластеризація територій України, що найбільш сприятливі для 
розширення рекреаційного сектору; 

- геокластеризація територій України, що найбільш сприятливі для 
розширення природоохоронного сектору. 

 
Рис. 12. Меню завдання ваги 
факторів функціональних 

конфліктів 

 
Рис. 13. Меню завдання ваги 

факторів техногенного 
навантаження 

 
  Розширення площі всіх функцій 
   Розширення площі функції, що домінує 
  Збереження існуючої ситуації без змін 
   Створення буферних зон між функціями  
  антагоністами, що пом’якшують їх  
  негативний вплив один на одного 
  Відмова від найбільш значимої функції 

 

 

Рис. 14. Геокластеризація території за пріоритетами оптимізації 
прирородокористування 
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Рис. 15. Геокластеризація територій України, що найбільш сприятливі для 

розширення селітебного сектору 

 
 

   Кластер 1 
   Кластер 2 
   Кластер 3 
   Кластер 4 
   Кластер 5 

 

 

Рис. 16. Геокластеризація територій України, що найбільш сприятливі для 
розширення рекреаційного сектору 
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   Кластер 5 

 

Рис. 17. Геокластеризація територій України, що найбільш сприятливі для 
розширення природоохоронного сектору 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні представлено детальний опис 

архітектури, а також процесів розробки і застосування геоінформаційних 
моделей, що спрямовані на оцінку рівня техногенного навантаження на 
довкілля. Вирішене актуальне завдання щодо поєднання комплексу 
математичних моделей і комп’ютерних програм, що стосуються оцінки 
рівня техногенного навантаження на довкілля, у єдину СППР.  

Виявлено основні проблеми прийняття рішень, щодо оцінки рівня 
техногенного навантаження на довкілля, а також найменш забезпечені 
модельними інструментами етапи прийняття рішень. 

Запропоновано загальну концепцію, що базується на 
геоінформаційних моделях і методах аналізу просторово-координованої 
інформації. Вирішено наукову проблему, щодо визначення і аналізу 
інтегральних оцінок рівня техногенного навантаження на довкілля, що 
допомагає здолати проблему поєднання показників, які характеризують 
стан окремих територіальних систем. Також вирішено завдання 
інформаційної підтримки відповідних рішень, що спрямовано на 
оптимізацію просторового розподілу техногенного навантаження на 
довкілля, що ускладнюється відсутністю сучасного науково-методичного і 
програмного забезпечення.  
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В якості основних інструментів обробки і аналізу просторово-
орієнтованої і статистичної інформації було застосовано: 
- Геоiнформаційний пакет QGIS 
- Авторський інтегрований пакет EDSS (Environmental Decision Support 

System), розроблено із застосуванням об’єктоорієнтованої мови 
програмування С++ у середовищі Microsoft Visual Studio.  
В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки: 
1. Виконано розробку концептуальних положень геомодельного 

структурування територіальних систем та принципів отримання 
інтегрального показника рівня техногенного навантаження, що 
передбачало введення нових понять:  

Атомарний елемент зонування територій – це певна ділянка території, 
що у рамках дослідження розглядається як неделиме  утворення, але в 
свою чергу, може складатись із більш дрібних елементів, що повині за 
будь-яких умов розглядатись разом. Фактично комірка є окремим 
випадком геокластеру, до складу якого входить лише одна комірка, тому 
нище будемо використовувати лише поняття геокластеру (див. нижче). 

Геокластер (geocluster) – атомарний, у рамках застосованої 
геоінформаційної моделі, елемент території, який характеризується 
відповідною матрицею/вектором показників, що відповідають певному 
тематичному опису довкілля. 

Конфігурація техногенного впливу на території, що визначається 
суперпозицією високих значень окремих показників рівня техногенного 
навантаження. 

Дискретне ранжування – алгоритм відносного ранжування векторних 
величин, за їх нормами згідно відповідного дискретного шагу. 

Запропоновано методика розрахунку геокластерів і їх територіального 
групування. 

Запропоновано семантичний опис показників рівня техногенного 
навантаження на довкілля, що надає можливість їх упорядкування у єдину 
систему.  

2. Запропоновано загальну схему ГІС-моделей просторового 
розподілення рівня техногенного навантаження, на базі якої, в залежності 
від поставленого завдання,  можна отримати сукупність відповідних 
окремих моделей. 

На базі представлених геоінформаційних моделей реалізовано 
масштабовану ГІС, що включає банк статистичних даних, щодо 
техногенного навантаження на довкілля. 

Розроблено геоінформаційна модель комплексної оцінки рівня 
техногенного навантаження на геокластер. В рамках розробки моделі: 
розроблено банк просторових даних що характеризує природні і 
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антропогенні компоненти території України, що містить понад 30 окремих 
шарів. 

3. Виконано дослідження методичних питань реалізації моделі, на базі 
розроблених діалогових алгоритмів багатокритеріальної оптимізації 
застосування територій щодо вирішення проблеми зменшення 
функціональних конфліктів. 

Визначено критерії оцінки властивостей методів оптимізації 
використання територій, що розглядаються. 

4. Розроблено методика урахування просторової і часової складових 
при дослідженні стійкості територій до техногенного впливу. 

Розроблено загальну структуру інформаційної системи оцінки  
просторового розподілу рівня техногенного навантаження, визначений 
склад програмних модулів, які реалізують моделі прийняття рішень, щодо 
оптимально розподілу техногенного навантаження. 

Запропоновано математичний апарат порівняння геосистем на базі 
застосування алгоритмів лінійного програмування із застосуванням 
цільових функцій. 

5. Сформовано вимоги до якісних і кількісних харатеритиках вихідних 
даних, запропоновано підхід для аналізу вихідної інформації у разі 
нечітких множин. 

Запропоновано підхід до застосування експертної оцінки при 
встановленні пріоритетності показників якості навколишнього 
середовища, перевагами якого є можливість формалізувати свої нечіткі 
уявлення та трансформувати їх у мову кількісних оцінок. 

6. Запропоновано показник інтегрального рівня техногенного 
навантаження та його матричне представлення.  

Розроблено комплексна математична модель розрахунку рівня 
техногенного навантаження на довкілля, що враховує сукупність 
індивідуальних показників на окремі компоненти навколишнього 
середовища. 

7. Розроблено метод ранжування територій за рівнем техногенного 
навантаження на базі поєднання алгоритмів багатовимірної обробки 
інформації (зокрема, кластерного і факторного аналізів). 

Побудовано статистичну модель, яка дозволяє системно накопичувати  
просторово-орієнтовані дані, що представляють різні аспекти рівня 
техногенного навантаження на довкілля. 

Сформульовано вимоги до системи оптимізації рівня техногенного 
навантаження на довкілля та розроблено програмну реалізацію діалогової 
системи багатокритеріальної оптимізації. 

8.Надано аналіз методів математичних та евристичних правил на всіх 
етапах прийняття рішень. Сформовано підхід до застосування методів 
інтелектуальної СППР з точки зору невизначеності вибору і області 
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застосування задачі, що вирішується з використанням теорії нечітких 
множин, експертних процедур, методів цільових функцій тощо.  

Запропоновано алгоритм функціонального зонування територій та 
методика пошуку альтернативних рішень щодо оптимізації застосування 
територій, що розглядаються. 

9. На основі класичної схеми прийняття рішень і схеми методів, що 
об’єднують основні етапи СППР, побудовано функціональну схему СППР, 
що відповідає вимогам сучасних тенденцій у області теорії прийняття 
рішень. Запропонована схема надає можливість використання банку даних, 
який необхідний для збереження, моніторингу і аналізу великих обсягів 
інформації системи, що орієнтується на підтримку прийняття рішень 
завдань, що відносяться до різних класів. При умові реалізації СППР в 
рамках наведеної схеми існує можливість розширення кількості і кола 
завдань в процесі експлуатації за умов програмної модернізації СППР і 
наповнення баз відповідних вихідних даних. 

Розроблено UML схеми, що описують об’єктно-орієнтовану 
структуру СППР у аспекті взаємодії окремих програних інструментів між 
собою та с користувачем. 

Розроблено структуру і склад програмного модуля EDSS, а також 
відповідні бібліотеки алгоритмів. 

Запропоновано ієрархічну модель вибору шляхів покращення стану 
територій, завдяки оптимізації розподілу рівня техногенного 
навантаження. 

10. На базі запропонованої моделі було розраховано картографічний 
матеріал щодо функціональних конфліктів на державному рівні на 
прикладі території України, було отримано відповідний картографічний 
матеріал: 1) Конфліктні ареали в місцях накладення чи сусідства 
територій, що характеризуються природоохонними і селітебними 
функціями; 2) Конфліктні ареали в місцях накладення чи сусідства 
територій, що характеризуються селітебними і транспортно-промисловими 
функціями; 3) Конфліктні ареали в місцях накладення чи сусідства 
територій, що характеризуються рекреаційними і транспортно-
промисловими функціями; 4) В місцях накладення чи сусідства територій, 
що характеризуються природоохоронними і транспортно-промисловими 
функціями; 5) Геокластеризація території за пріоритетами оптимізації 
природокористування; 6) Геокластеризація території України за 
необхідністю  мінімізації конфліктних територій з урахуванням 
техногенного навантаження на атмосферне повітря; 7) Геокластеризація 
території України за необхідністю  мінімізації конфліктних територій з 
урахуванням техногенного навантаження на природні води; 8) 
Геокластеризація території України за необхідністю  мінімізації 
конфліктних територій з урахуванням техногенного навантаження на 
ґрунти; 9) Геокластеризація території України за необхідністю  мінімізації 
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конфліктних територій з урахуванням техногенного навантаження, що 
формується відходами твердими промисловими і побутовими відходами; 
10) Геокластеризація території України, що найбільш сприятливі для 
розширення селітебного сектору; 11) Геокластеризація території України, 
що найбільш сприятливі для розширення рекреаційного сектору; 12) 
Геокластеризація території України, що найбільш сприятливі для 
розширення природоохоронного сектору.  

11. Представлено комплексний набор алгоритмів і методів підтримки 
прийняття рішень, що надає можливість збільшити кількість 
функціональних завдань у різних предметних сферах управлінської 
діяльності. 

Застосування запропонованих моделей і програмного продукту, що 
їх поєднує, підвищує обґрунтованість рішень в області оптимізації 
розподілу рівня техногенного навантаження на довкілля та управління 
якістю навколишнього середовища, оскільки дозволяє: 
- систематизувати процес аналізу техногенного навантаження на окремі 

компоненти довкілля (атмосферне повітря, природні води та ґрунти); 
- формувати пріоритетні напрямки застосування територій для 

перерозподілу рівня техногенного навантаження на довкілля; 
- знижувати кількість територій, що характеризуються 

функціональними конфліктами. 
Запропонований комплекс математичних моделей і алгоритмів, що 

поєднано у програмному модулі EDSS, на відмінність від існуючих 
аналогів, що базуються  на програмних продуктах iThink і Analitika, 
дозволяє досягнути комплексності і безперервності у процесі зниження 
негативного впливу на території, завдяки перерозподілу техногенного 
навантаження та зниженню функціональних конфліктів територій. 

Із застосуванням EDSS вирішується нове завдання: визначення 
взаємозв’язку між наявністю функціональних конфліктів територій та 
рівнем техногенного навантаження на довкілля. Застосування даного 
комплексу математичних і програмних засобів дозволить органам 
державної влади на державному і регіональному рівнях враховувати 
зниження негативного впливу на довкілля при стратегічному плануванні 
розвитку. 
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АНОТАЦІЯ 
 
Волков А.І. Геоінформаційні моделі і системи підтримки 

прийняття рішень оцінки та контролю рівня техногенного 
навантаження на довкілля. Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук 
за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне 
використання природних ресурсів. Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

У дисертації сформульовані теоретико-методологічні положення 
конструктивної географії та отримані практичні результати, які дали 
можливість розкрити важливу науково-прикладну проблему – оцінки та 
контролю рівня техногенного навантаження на довкілля завдяки 
використання сучасних геоінформаційних моделей і систем підтримки 
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прийняття рішень. Сформульовано термінологічну базу наукового 
дослідження. Розроблено математичний апарат, що поєднує у собі 
алгоритми багатовимірного статистичного аналізу.  

Запропонований комплексний підхід до районування територій із 
виділенням оптимальних зон для розвитку певних видів господарської 
діяльності. Проведено функціональне зонування території України з 
виявленням зон функціональних конфліктів територій. Виконана 
диференціація територій України за рівнем техногенного навантаження. 

Із застосуванням мови С++ розроблений комплексний програмний 
пакет Environmental Decision Support Systems. 

Ключові слова: геоінформаційні системи і моделі, техногенне 
навантаження, довкілля, математичні моделі, природокористування, 
територіальні конфлікти, інтегральний індекс, функціональне зонування 
території 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Волков А.И. Геоинформационные модели и системы поддержки 

принятия решений оценки и контроля уровня техногенной нагрузки на 
окружающую среду. Квалификационная научная робота на правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора географических 
наук по специальности 11.00.11 – конструктивная география и 
рациональное использование природных ресурсов. Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

В диссертации сформулированы теоретико-методологические 
положения конструктивной географии и получены практически 
результаты, которые предоставили возможность раскрыть важную научно-
методическую проблему – оценки и контроля уровня техногенной 
нагрузки на окружающую среду посредством использования современных 
геоинформационных моделей  и систем поддержки принятия решений. 
Сформулирована терминологическая база научного исследования. 
Разработан математический аппарат, объединяющий алгоритмы 
многомерного статистического анализа, линейное программирование и 
целевые функции. 

Предложен комплексный подход к районированию территорий 
позволяющий выделить оптимальные зоны для развития определенных 
видов хозяйской деятельности. Выполнено функциональное зонирование 
территории Украины с выявлением зон функциональных конфликтов 
территорий. Выполнена дифференциация территории Украины по уровню 
техногенного нагрузки на отдельные компоненты окружающей среды, а 
также предложена методика расчета интегрального показателя уровня 
техногенной нагрузки. 
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С использованием языка С++ разработан комплексный программный 
пакет Environmental Decision Support Systems. 
        Ключевые слова: геоинформационные системы и модели, 
техногенная нагрузка, окружающая среда, математические модели, 
природопользование, территориальные конфликты, интегральный индекс, 
функциональное зонирование территории 

 
SUMMARY 

 
Volkov A.I. Geographical Informational Models and Decision Support 

Systems for assessment and control of technogenic load on the environment.-
Manuscript. 

Thesis for a Doctor degree in Geographical Sciences, speciality 11.00.11 – 
constructive geography and rational use of natural recourses. – Taras 
Shevchenko National University of Kiyv, 2019.  

The thesis formulates theoretical and methodological principles of 
constructive geography and achieves practical results which provide an option to 
uncover a significant scientific and applied problem – assessment and control 
the level of technogenic load on the environment by utilizing modern 
geoinformational models and decision support systems. There has been 
formulated the terminological foundation for the scientific research. The 
mathematical algorithm has been developed which combines multidimensional 
statistic analysis (cluster and factor analysis), linear programming and objective 
functions. The technogenic load was introduced as appropriate vector value. The 
factor analysis was utilized for the reason of compressing multidimensional 
initial data and cluster analysis was used for operating with technogenic load 
vector values. The linear programming tools and objective functions have been 
implemented to reveal ways of optimization for spatial distribution of 
technogenic load within area in question.  

There were introduced important definitions as geocluster and discreet 
ranging. The geocluster is atomic spatial element witch is represented by 
appropriate vector/matrix of environmental condition indexes. The discreet 
ranging is a mathematical algorithm utilized for relative arrangement vectors by 
their magnitude according to appropriate discreet increment. Within the research 
the vectors are assigned to each geocluster. The geocluster and discreet ranging 
concepts have enhanced digital mapping procedures and revealed the new 
approach to spatial zoning based on arranging vector/matrix values. The main 
advantages of the suggested approach is ability to operate with significant 
amount of indexes witch are characterized by various measure units and 
dimensions. 

There has been designed the digital map database, which describes 
conditions of the environment of Ukraine and appropriate database control 
system. The spatial database includes over 30 layers which geographical 
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informational systems is based on. All layers are interlinked with free software 
QGIS. Layers are managed with specific scripts developed by author of the 
thesis. The developed geographical informational system is concerned as basis 
for introduces decision support system.  

The comprehensive approach for zoning areas has been designed. Utilizing 
of the approach has figured out optimal zones for future development and 
expanding particular sectors of Ukrainian economy that will not lead to 
deterioration of environmental conditions. There have been implemented the 
functional zoning of Ukrainian territories with highlighting the areas of 
functional conflicts. The territory of Ukraine has been zoned by the level of 
technogenic load on the environment. Also integral index of the technogenic 
load level has been introduced that helped to calculate comprehensive spatial 
distribution maps for technogenic load on the environment of Ukraine. 

The research includes detail analysis existing concepts of decision support 
systems especially applied for environmental protection and optimization of 
natural recourses consumption. The research assumed development of general 
architecture for decision support systems which are supposed to process 
significant amount of statistical spatial and temporal data. Developed decision 
support system is considered as superstructure based on geographical 
informational system and applies geographical informational models to operate 
with technogenic load indexes in order to obtain spatial dada witch is to be 
visualized as appropriate digital maps.  

According to mentioned above author has developed the comprehensive 
software Envoronmental Decision Support systems by utilizing objectice-
oriented language C++. The core of the software is geoinrormational models and 
appropriate mathematical algorithms related to spatial data analysis.  

The developed software was integrated with QGIS environment and applied 
to analyzing environmental conditions and level of technogenic load for 
particular Ukrainian regions. The optimal areas for development and extension 
for domestic, recreational and conservational sectors have been revealed by 
utilizing the application.  

The developed comprehensive approach gives options to reduce negative 
impact on the environment caused by technogenic load. By utilizing 
Environmental Decision Support Systems software we can resolve a very 
significant issue concerning finding the relations between spatial distribution of 
functional conflicts zones and spatial distribution of technogenic load on the 
environment.  

The developed approach and software might be used by state and local 
authority establishments to control activities which related towards reduction of 
negative impacts on the environment. 
        Keywords: geoinformation systems and models, man-made load, 
environment, mathematical models, nature management, territorial conflicts, 
integral index, functional zoning of territoryю. 
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