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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми.  Земельні ресурси є найважливішою частиною 

національного багатства нашої держави, вони характеризуються високою 

соціально-економічною та екологічною цінністю і потребують раціонального 

використання та належної охорони. Їх структура, кількісні та якісні параметри 

змінюються під впливом природних і господарських чинників, що вимагає 

постійного моніторингу їхнього стану. 

Нині існує необхідність формування інформаційно-аналітичної бази стану 

земельних ресурсів різних територіальних рівнів (точкового, місцевого, ре-

гіонального, національного, глобального) та її інтеграції до кадастрово-

реєстраційної системи. Цей інструмент дасть змогу на принципово новому рівні 

здійснювати моніторинг стану і змін властивостей земельно-ресурсного по-

тенціалу регіону та держави в цілому і забезпечувати його раціональне 

використання, прогнозувати розвиток несприятливих процесів та 

обґрунтовувати технології охорони і відтворення родючості ґрунтів. 

У зв’язку з цим, назріла потреба в обґрунтуванні концепції створення 

атласу земельних ресурсів районів України з використанням сучасних ГІС-

технологій. Створення спеціальних картографічних моделей земельних 

ресурсів, які відображають їх географію, сучасний екологічний стан, рівень 

використання, вартість земель тощо дозволить підійти до вирішення проблем 

управління земельно-ресурсним потенціалом, розробки програм подальшої 

охорони та раціонального використання земель. 

У зв’язку з цим, проблема створення й періодичного оновлення 

великомасштабних електронних картографічних моделей, які відображають 

стан земельних ресурсів, характер їх використання на районному рівні є 

завданням актуальним. Разом з тим, геоінформаційне картографування і 

геоінформаційні технології дозволяють успішно вирішувати й інші прикладні 

задачі, пов’язані з забезпеченням раціонального використання земельних 

ресурсів та їх охорони, розвитком сільського, зеленого (екологічного) туризму 

як одного з найбільш прибуткових джерел економічного зростання країни. 

У різні роки над розробкою загальнотеоретичних і методологічних 

положень геоінформаційного картографування стану земельних ресурсів 

працювали відомі вчені – О.М. Берлянт (1997), Ю.С. Білич, О.С. Васмут (1984), 

Е.Л.Бондаренко (2008), Л.М.Даценко (2000), А.В.Донцов (1999), І.П.Ковальчук 

(2012-16), Т.І. Козаченко (2008), Д.М. Курлович (2011), І.Ю. Левицький (1984),  

В.А.Пересадько (2009), В.П.Разов (1989), Л.Г. Руденко (2011) та інші.  

Серед зарубіжних вчених, що працюють над геоінформаційними 

аспектами картографування стану земельних ресурсів варто відзначити таких, 

як  De Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A. (2009), Mitchell A. (2005), 

Albaredes, G. (1998), Ebdon D. (1977), Goodchild M. (2009), Hardy P. (2012), 

Longley P., (104), MacQueen J. (2001), Maguire J. (2005), Ormeling, F. (1995), 

Peters A., MacDonald H. (2004), Rogerson P., Ikuho Y. (2009), Schneider B. (1999), 

Tomlinson R.  (2003), Turner A. (2006) та ін.  

У той же час, проблеми великомасштабного електронного атласного 
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картографування земельних ресурсів адміністративних районів до недавнього 

часу не часто включалися у сферу наукових інтересів картографів, 

землевпорядників і географів. У результаті невеликі за площею, але з високим 

економічним потенціалом адміністративні райони залишилися без належного 

картографічного забезпечення. Наявні вітчизняні і зарубіжні атласи деяких 

регіонів лише в незначній мірі задовольняють зростаючі потреби фахівців і 

керівних органів сільського господарства в надійному, зручному та 

інформативному інструменті  планування господарювання, моніторингу, 

управління земельними ресурсами і прогнозування змін їхнього стану.  

Саме тому особливої важливості набувають дослідження, спрямовані на 

розробку наукових засад електронного великомасштабного атласного 

картографування земельних ресурсів адміністративних районів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Робота пов’язана з 

дослідженнями кафедри геодезії та картографії, спрямованими на створення 

геодезично-картографічного забезпечення вирішення проблем 

природокористування і є складовою науково-дослідної теми кафедри «Розробка 

моделі атласу використання земельних ресурсів адміністративного району і 

території сільської ради» (номер державної реєстрації 0110U003622, 2011–2013 

рр.). У ній автором укладено серію карт, що відображають структуру 

земельного фонду Фастівського району та зміни в його використанні. Обраний 

напрям дослідження також пов'язаний з темою «Наукові засади вирішення 

проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-

картографічного моделювання параметрів землекористування» (№ державної 

реєстрації 0113U003829, 2013–2017 рр.), в якій дисертантом було укладено 

серію карт, проаналізовано проблеми землеустрою сільських територій (на 

прикладі Фастівського району Київської області) та подано пропозиції щодо їх 

вирішення.  Виконані дослідження поглиблюють знання про методику 

великомасштабного електронного тематичного картографування земельних 

ресурсів на рівні адміністративного району. 

Мета і завдання роботи.  Метою роботи є обґрунтування науково-

методичних засад створення великомасштабного електронного «Атласу 

земельних ресурсів адміністративного району» та укладання реального атласу   

цієї тематики (на прикладі Фастівського району Київської області).  

Мета роботи визначила такі наукові завдання: 

 аналіз досвіду електронного атласного картографування земельних 

ресурсів України і світу, окреслення проблем та засад їх вирішення;  

 обґрунтування концепції створення великомасштабного цифрового атласу 

земельних ресурсів адміністративного району;  

 обґрунтування структури великомасштабного електронного «Атласу 

земельних ресурсів адміністративного району» і змісту тематичних карт (на 

прикладі Фастівського району Київської області);                               

 розроблення методики та алгоритмів укладання тематичних карт 

великомасштабного цифрового «Атласу земельних ресурсів адміністративного 

району»;  
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 проектування та укладання тематичних карт великомасштабного 

електронного «Атласу земельних ресурсів Фастівського району Київської 

області».  

Об’єктом дослідження є земельні ресурси у межах адміністративного 

району та їх стан, сучасне використання і спектр проблем, що його 

супроводжують.  

Предметом дослідження є науково-методичні засади створення і 

використання картографічних моделей та баз даних – складових електронного 

великомасштабного атласу, а також методика і технологія укладання 

тематичних карт «Атласу земельних ресурсів адміністративного району» за 

допомогою сучасних геоінформаційних технологій.  

Методологія і методи дослідження. Методологія дослідження 

визначалася сутністю аналізованих проблем, метою і завданнями 

дисертаційного дослідження, застосуванням сучасних підходів (аналітичного, 

системного, комплексного, геоекологічного та геоінформаційного) і методів 

аналізу, узагальнення, синтезу, картографічного моделювання і прогнозування. 

 Центральне місце у спектрі методів і методик займали геоінформаційне 

моделювання і картографування параметрів стану земель та дешифрування 

даних дистанційного зондування Землі, які відображають характер сучасного 

землекористування, структуру земельних угідь, рівень антропогенного впливу 

на їхній стан, на поширення і розвиток деградаційних процесів тощо.  

На завершальних етапах роботи акцент робився на застосуванні сучасних 

геоінформаційних методів при створенні електронних карт, які відображають 

стан земельних ресурсів, їхнє використання, агроекологічні та інші проблеми.  

Запорукою успішного виконання сформульованих у роботі завдань виступав 

вітчизняний і зарубіжний досвід цифрового картографування, наявне 

матеріально-технічне і програмне забезпечення (ArcGIS 10.3).  

Наукова новизна одержаних результатів. Найважливіші результати 

дослідження, які характеризуються науковою новизною, полягають у тому що: 

вперше:  

 обґрунтовано концептуальні засади створення комплексного 

великомасштабного електронного атласу земельних ресурсів 

адміністративного району; 

 створено комплексний великомасштабний електронний атлас земельних 

ресурсів адміністративного району (на прикладі Фастівського району 

Київської області); 

 обґрунтовано перспективи використання «Атласу земельних ресурсів 

Фастівського району Київської області» з метою ефективного управління 

землекористуванням, збереження і відтворення якості земельних ресурсів та 

забезпечення їх раціонального використання на рівні адміністративного 

району. 

удосконалено:  

 алгоритм укладання комплексного великомасштабного електронного атласу 

земельних ресурсів адміністративного району; 

3 



 

 

 

 методику укладання комплексного атласу та засади проектування 

електронних тематичних карт стану і використання ресурсів  –  складових 

великомасштабного електронного «Атласу земельних ресурсів Фастівського 

району Київської області»; 

отримали подальший розвиток:  

 методика оцінювання стану земельних ресурсів адміністративного району з 

використанням великомасштабного електронного «Атласу земельних 

ресурсів адміністративного району»; 

 науково-методичні підходи до створення картографічних творів і принципи 

побудови атласів (послідовно-традиційний, блоково-проблемний, 

комбінований) та обґрунтування їх оптимальної структури (на прикладі 

великомасштабного електронного «Атласу земельних ресурсів 

адміністративного району»). 

Практичне значення результатів дослідження. Отримані картографічні 

моделі стану і використання земельних ресурсів Фастівського району Київської 

області можуть використовуватися у процесі регулювання земельних відносин, 

при проведенні економічної і грошової (нормативної та експертної) оцінки 

земель, визначенні придатності земель для вирощування різних 

сільськогосподарських культур, плануванні їх використання для виробництва 

продуктів дитячого і дієтичного харчування, розробленні рекомендацій з 

раціонального та екологічно безпечного застосування агрохімікатів, 

обґрунтуванні ґрунтоохоронних заходів тощо.  

Теоретичні положення, викладені у дисертації, використовуються у 

навчальному процесі при викладанні дисциплін «Комп'ютерні технології в 

картографії», «Картографічне забезпечення землеустрою», «Тематичне 

картографування» факультету землевпорядкування Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (акт про впровадження результатів 

кандидатської дисертаційної роботи у навчальний процес від 22.08.2017 р.).  

Крім цього, теоретичні положення та практичні рекомендації 

використовуються у роботі ТОВ «НВП УкрЕлітЦентр» (акт про впровадження 

результатів дисертаційної роботи у виробництво від 22.08.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача.   Дисертаційна робота виконана особисто 

дисертантом і є результатом його самостійних досліджень. Автором 

проаналізовано літературні, статистичні, картографічні, електронні джерела 

інформації за темою дослідження, зібрано та оброблено дані про земельно-

ресурсний потенціал Фастівського району Київської області.  

Важливим доробком є науково-методичні засади укладання електронного 

«Атласу земельних ресурсів адміністративного району», принципи системного 

картографування стану і використання земельних ресурсів, застосування 

сучасних комп’ютерних технологій у дослідженні та картографічному 

відображенні земельно-ресурсного потенціалу регіону і створення реального 

електронного атласу земельних ресурсів досліджуваного об’єкту. 

Основні роботи виконано автором на базі настільної ГІС ArcGIS 10 з 

застосуванням різноманітних модулів розширення, таких як Spаtial Analist, 
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Network Analist, 3DAnalist та ін.  

При сприянні і за технічної та науково-методичної підтримки кафедри 

геодезії та картографії НУБіП України  перевірено на практиці обґрунтованість 

розроблених теоретичних положень і створено великомасштабний  

електронний «Атлас земельних ресурсів Фастівського району Київської 

області». 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

доповідалися на: Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія 

збалансованого розвитку агроекосистем України» (м. Київ, 28 березня 2013 р.); 

Международной научно-практической конференции Саратовского ГАУ 

«Основы рационального природопользования» (13-16 мая Саратов, 2013); II 

Міжнародній науково-практичній конференції «Подільські читання» 

(Тернопіль, 23-24 травня 2013 р.); Міжнародній науковій конференції  

«Біоресурси планети і біобезпека навколишнього середовища: проблеми і 

перспективи» (5-6 листопада 2013 року, м. Київ);  Четвертій Міжнародній 

конференції «GEO-UA 2014» (26-30 травня 2014 р. м. Київ);  V Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Географія та екологія: наука і освіта» (10-

11 квітня 2014 року, м. Умань, Україна); VІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Національне картографування» ( 2-3 жовтня 2014 року, м. Київ),  

Міжнародній  науково-практичній конференції  «Інтеграція геопросторових 

даних у дослідженнях природних ресурсів»  (27-28 листопада 2014 р., м. Київ), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів та 

студентів, присвяченій Дню землевпорядника «Управління земельними 

ресурсами в умовах децентралізації влади» (31 березня 2015 року м. Київ), 

Всеукраїнській науковій конференції «Конструктивна географія і картографія: 

стан, проблеми, перспективи» (14–16 травня 2015 року, м. Львів),  Другій 

Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю  

"Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього 

середовища"  (21–23 жовтня 2015 р., м. Рівне), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми землеустрою, кадастру та 

геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах» (22  24 вересня 2015 р., 

м. Харків), ХII з‘їзді Українського Географічного Товариства "Українська 

географія: сучасні виклики" (17-20 травня 2016 р., Вінниця), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Подільський регіон: виклики ХХІ століття 

(географічні аспекти)» (Тернопіль, 2017). 

Публікації. Результати дисертаційних досліджень опубліковано в 6 

статтях у фахових наукових журналах та збірниках наукових праць, 1 – у 

зарубіжних виданнях загальним обсягом 3,25 др.арк., 3 з них – самостійно (1,66 

др.арк.); 15 у збірниках тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти 

розділів, висновків, переліку використаних джерел. Вона викладена на 437 

сторінках, з яких 178 сторінок – текстова частина, 62 рисунки, 11 таблиць та 1 

додаток на 161 сторінці. Перелік використаних джерел налічує 255 

найменувань, розміщених на 23 сторінках, з них 41 джерело латиницею. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, формулюються 

мета, завдання і методи дослідження, наводиться практична значущість та 

апробація результатів роботи. 

У першому розділі  «Наукові засади великомасштабного атласного 

картографування стану і використання земельних ресурсів 

адміністративного району»  розглянуто теоретичні і методологічні питання 

атласного картографування стану земельних ресурсів, проаналізовано існуючі  

підходи та результати картографування стану земельних ресурсів району, 

визначено передумови розробки змісту і технологію укладання атласу стану і 

використання земельних ресурсів адміністративного району, а також 

обґрунтовано алгоритм збирання, узагальнення, генералізації інформації про 

земельні ресурси та її підготовки до відображення на картах атласу. 

У роботі обґрунтовано концептуальні засади створення комплексного 

великомасштабного електронного атласу земельних ресурсів адміністративного 

району. Зокрема, створено модель об’єкту картографічного моделювання – 

земельних ресурсів адміністративного району, розроблено блок-схеми 

функціонального використання земель, показників стану земельних ресурсів 

чинників впливу – наслідків землекористування  та проблемних питань 

землекористування, які покладені в основу розробки проблемно-блокової 

структури Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного 

району та підібране геоінформаційне забезпечення створення атласу. 

Базуючись на науково-методичних розробках створення такого сучасного 

фундаментального картографічного твору, як  “Національний атлас України” 

(2000) та наукових ідеях визначних вітчизняних і зарубіжних учених 

(Л.Г.Руденка, А.І.Бочковської, Т.І.Козаченко, В.П.Разова, І.Ю.Левицького, 

В.А.Пересадько, Л.Г.Бондаренка, Л.М.Даценко, І.П.Ковальчука та ін.),  нами 

запропонована технологія створення великомасштабного електронного атласу 

стану і використання земельних ресурсів адміністративного району (рис. 1). 

Вона включає: 1) розробку концепції атласу; 2) розробку проекту електронного 

атласу; 3) вибір комплексу програмних засобів; 4) укладання тематичних карт; 

5) редакційно-коригувальні роботи; 6) дизайнерські роботи; 7) створення  

оригіналу електронного атласу і розробка алгоритмів практичного його 

використання. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано, що при укладанні 

великомасштабного електронного атласу стану і використання земельних 

ресурсів адміністративного району доцільно застосовувати сучасні 

геоінформаційні технології, багатофункціональні програмні засоби ArcGis.  

У другому розділі   «Концепція електронного великомасштабного 

атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного 

району»  розроблено концепцію створення атласу стану і використання 

земельних ресурсів адміністративного району, обґрунтовано структуру атласу 

та його інформаційну базу, обрано основні групи показників картографування. 
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В основу створюваного атласу покладено блоково-проблемну структуру, 

бо вона дозволяє найбільш повно і чітко відобразити комплексність 

проблематики стану і використання земельних ресурсів досліджуваної 

території, супроводжуючі його деградаційні процеси, що відбуваються у 

земельному фонді під впливом господарювання, проблеми оптимізації 

природокористування та управління земельно-ресурсним потенціалом району. 

Загалом, в атласі було виділено 6 структурних розділів: загально- 

географічна характеристика району, карти природних умов району та 

компонентів ландшафту, карти земельних ресурсів району та рівня їх 

господарського освоєння,  карти структури земельного фонду району, карти 

агроресурсного потенціалу ґрунтів району і карти трансформаційних процесів, 

що відбуваються в районі. 

Кожен із розділів поділено на дрібніші складові (блоки), які у свою чергу 

містять картографічні зображення окремих параметрів стану та використання 

земельних ресурсів (рис. 2). 

Атлас має виокремлену вступну частину, в якій подається загальна 

характеристика земельних ресурсів адміністративного району.  

Розділ «Природні умови та компоненти ландшафту» відображає умови 

формування та чинники впливу на земельні ресурси (рис. 2).   У його структурі 

виділено блоки, кожний з яких відображає окремий вид умов чи ресурсів, від 

яких залежать процеси формування ґрунтів і сучасний стан земельних ресурсів.  

Карти агроресурсного потенціалу ґрунтів  розміщені у третьому розділі 

атласу, вони розділені на три блоки. Карти відображають основні риси 

ґрунтового покриву: параметри агрохімічного стану орних земель (вміст 

основних макро- і мікроелементів, рівень pH, вміст гумусу, потужність 

гумусових горизонтів тощо), параметри екологічного стану (рівень земле- і 

лісозабезпечення населення, сільськогосподарського освоєння, лісистість 

території, ступінь змитості   і   деградованості    ґрунтів   та   антропогенного   

навантаження)  і  

карти придатності земель для вирощування  основних сільськогосподарських 

культур (озимої пшениці, вівса, озимого ріпаку і т.д.). 

Розділ «Земельні ресурси та рівень їх господарського освоєння» 

складається з двох основних блоків: «Географія земель різного цільового 

призначення» та «Рекомендації з оптимізації стану, використання та охорони 

земель».  

Розділ «Структура земельного фонду та його господарське використання»  

вміщує в себе три блоки, які відображають сучасний стан використання 

земельних ресурсів у різних галузях сільського господарства в розрізі сільських 

рад, за землевласниками та землекористувачами, а також за категоріями згідно 

з їх цільовим призначенням.  

Розділ «Трансформаційні процеси у структурі земельних ресурсів» містить 

три блоки, які відображають зміни стану і використання земельних ресурсів у 

часі. 
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Рис. 1.  Технологічна схема  створення великомасштабного електронного атласу стану і використання земельних 

ресурсів адміністративного району 
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Рис. 2. Блоково-проблемна структура атласу стану та використання земельних ресурсів 
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У третьому розділі   «Картографічне відображення природних умов як 

чинників, що впливають на стан  земельних ресурсів Фастівського району 

і їх господарське використання»   здійснено оцінку фізико-географічних умов 

(рельєф, геологічна будова і тектоніка, грунтоутворювальні відклади,  їх 

властивості, ґрунти, кліматичні умови, поверхневі і підземні води, рослинний 

покрив), а також  господарську діяльність людини як чинник впливу на стан 

земельних ресурсів Фастівського району Київської області. 

Територія Фастівського району Київської області розташована в межах Пра-

вобережної (Придніпровської) височини (рис. 3). 

 

 
       Рис. 3. Електронна гіпсометрична карта Фастівського району Київської 

області 

 

У межах Правобережної височини знаходиться південно-західна частина 

Київщини. Формування рельєфу височини пов'язується з розмивною діяльністю 

поверхневих вод, а тому її поверхня розчленована густою мережею долин і ба-

лок, розвиток яких зумовлює панування долинно-балкового типу рельєфу 

(Додаток А «Карта вертикального розчленування рельєфу», «Карта 

горизонтального розчленування рельєфу»). 

У геоморфологічній будові річкових долин Правобережної височини 

простежується заплава та два надзаплавні терасові рівні. Гідрографічна мережа 

району є доволі густою (Додаток «Карта гідрографічної мережі»).  
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Поверхневі і підземні (ґрунтові) води є важливим компонентом 

ландшафтних систем Фастівського району; густота річок змінюється в межах 

0,5 – 3,0 км/км
2
; річки виконують дренувальні, середовищеформувальні, 

рибогосподарські, а ґрунтові води – агроекологічні функції; глибина залягання 

горизонтів ґрунтових вод коливається в межах 2-4 м. 

Ґрунтовий покрив Фастівського району представлений такими основними 

типами ґрунтів:  дерново-підзолистими, сірими опідзоленими, чорноземами   

глибокими, лучними, болотними і торфово-болотними, торфовищами 

низинними, солончаками, солонцями і солодями та еродованими їх відмінами 

(рис.4). 

 
Рис. 4. Карта агровиробничих груп ґрунтів Фастівського району  

Укладено автором за даними Держгеокадастру України 

 

Серед первинного рослинного покриву Фастівського району Київської 

області найпоширенішою була степова трав'яниста рослинність, яка сприяла 

формуванню чорноземів зі значним вмістом гумусу, високим рівнем родючості, 

а також лучних, лучно-болотних, дернових та інших типів родючих ґрунтів. 

Вона збереглася локально. 

Трав’яний покрив Фастівського району представлений також широким 

спектром культивованих рослин. Домінантними серед них є озима пшениця, 

озиме жито, овес, ячмінь, соняшник, цукрові буряки, озимий ріпак.  

У четвертому розділі  «Карти стану і використання  земельних ресурсів 

адміністративного району» проаналізовано стан та умови використання 
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земельних ресурсів Фастівського району Київської області. 

У результаті геоінформаційного картографування стану і використання 

земельних ресурсів Фастівського району Київської області на основі даних 

статистичної звітності укладено 18 тематичних карт. Їх зміст характеризує 

земельні ресурси району як загалом, так і в розрізі окремих категорій. Ці 

категорії виділялися за двома найпоширенішими в Україні класифікаціями 

земельних ресурсів: за видами землекористування (встановлюються Земельним 

кодексом) та за Стандартною статистичною класифікацією (форма 6-зем).  

Аналіз карти «Структура земельного фонду» (рис. 5) дозволяє 

констатувати, що землі сільськогосподарського призначення у Фаcтiвcькому 

районi займають 61,294 тиc. га (або 68,34 % загальної площi району). На 

значній площі поширені лісові землі – 20,41 тис. га (близько 23% території 

району).  Забудовані землі охоплюють 4,13 % території району. Частка 

відкритих земель без рослинного покриву складає 2,11%, земель 

природоохоронного призначення 1,28 %, відкритих заболочених земель –1,13 

%, під дорогами – 0,7%, земель рекреаційного призначення – 0 ,19%. Найменшу 

площу займає категорія земель історико-культурного призначення – 0,0004%.  

 
Рис. 5. Карта структури земельного фонду Фастівського району Київської 

області 
Укладено автором за даними Держгеокадастру в Київській області 

Проаналізувавши структуру земельних ресурсів, можна зробити висновок, 

що сучасне використання земельних ресурсів Фастівського району Київської 

області не відповідає вимогам раціонального природокористування. Порушено 
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екологічно оптимальне співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, 

лісових насаджень, що негативно впливає на екологічний стан і стійкість 

агроландшафтів.  

У п’ятому розділі «Картографування параметрів зміни стану 

земельного фонду та його господарського використання» здійснено аналіз 

змін стану земельних угідь, динаміки господарського використання земель та 

урожайності основних сільськогосподарських культур; укладено також серію 

карт оцінювання придатності земель до вирощування основних 

сільськогосподарських культур. 

Оскільки земля в сільському господарстві є головним засобом 

виробництва, її ефективне використання значною мірою залежить від 

раціональної господарської діяльності в цілому. Понад 68% території 

Фастівського району Київської області використовуються для ведення 

сільського господарства, а більше 56% – розорано. Відповідно рослинництво є 

домінуючою галуззю сільського господарства цього регіону.  

Якщо проаналізувати динаміку площі земель сільськогосподарського 

призначення за період з 1992 по 2016 рік, то має місце наступна тенденція: 

площі даної категорії земель поступово збільшуються (так, у 1992 році площа 

земель сільськогосподарського призначення в районі становила 56748,9  га, а 

станом на 01.01.2016 – 61 292,2 га).  

 
Рис. 6. Карта зміни площ сільськогосподарських угідь Фастівського району 

Київської області (1992-2016 рр.) 
Укладено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
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Відповідно, частка земель сільськогосподарського призначення у структурі 

загального земельного фонду Фастівського району Київської області також 

зросла з 63,27% у 1992 році до 68,34% в 2016 (рис. 5). Це зумовлено 

поступовим переведенням різних категорій земель в сільськогосподарські землі 

та зміною їх цільового призначення.  

Найчастіше  відбувалася зміна цільового призначення земель під 

забудовою. Свідченням цього є зменшення площі забудови. Якщо в 1992 році 

частка забудови у структурі земельного фонду Фастівського району Київської 

області становила 11,24%, то станом на 01.01.2016 року цей показник становив 

4,13% (рис 6).  

Аналізуючи зміни у структурі посівів Фастівського району за 25-річний 

період  (1992-2016 рр.), варто відзначити, що тут сталися істотні зміни. 

Так, значно збільшилися площі посівів кукурудзи на зерно – з 4,54% до 

21,42%. Майже у 20 разів виросли площі, зайняті посівами ярої пшениці, 

соняшника, сої та озимого ріпаку. Посіви жита озимого збільшилися  в 1,3 рази. 

Помітною рисою є стрімкий спад посівних площ, зайнятих під цукровими 

буряками – майже у 3,4 рази.  

Це свідчить про зниження економічного інтересу до вирощування цієї 

культури, високу собівартість, збільшення затрат на її доставку до цукрових 

заводів тощо. З екологічних позицій факт зменшення площ посівів цукрових 

буряків є позитивним. Негативним є збільшення площ посівів соняшника, сої та 

озимого ріпаку, які виснажують ґрунти і знижують їх потенційну родючість.  

 

ВИСНОВКИ 

У ході виконання дисертаційної роботи з використанням геоінформаційно-

картографічного методу пізнання було вирішено важливе наукове завдання  

обґрунтування науково-методичних засад укладання великомасштабного 

електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району та 

укладання реального електронного великомасштабного атласу стану і 

використання земельних ресурсів модельного адміністративного району. 

1. Проаналізовано досвід електронного атласного картографування 

земельних ресурсів України і світу. Обґрунтовано концептуальні засади 

створення комплексного великомасштабного цифрового атласу земельних 

ресурсів адміністративного району. Зокрема, створено модель структури 

об’єкту картографічного моделювання – земельних ресурсів адміністративного 

району та їх господарського використання, розроблено блок-схеми 

функціонального використання земель, показників стану земельних ресурсів і 

впливаючих на них чинників та наслідків землекористування і проблемних 

питань землекористувань, які покладені в основу розробки проблемно-блокової 

структури Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного 

району та підібране геоінформаційне забезпечення створення реальної моделі 

такого цифрового тематичного атласу. 

Стосовно методичних аспектів великомасштабного атласного 

картографування стану і використання земельних ресурсів адміністративного 
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району з’ясовано, що основними методами дослідження тут мають виступати 

системний, історико-географічний, ландшафтно-екологічний  методи, а також 

метод геоінформаційно-картографічного моделювання, ряд графо-аналітичних 

прийомів і технічних методів обробки  та візуалізації інформації. 

2. Обґрунтовано концепцію великомасштабного електронного атласу 

земельних ресурсів адміністративного району. Для укладання 

великомасштабного атласу стану і використання земельних ресурсів 

адміністративного району було обрано блоково-проблемну структуру атласу, 

оскільки, на наш погляд, вона найповніше відображає комплексність 

проблематики стану і використання земельних ресурсів досліджуваної 

території. Зокрема, в ній виділено такі блоки: 1) показники, що відображають 

стан земельних ресурсів (параметри стану ґрунтового покриву та параметри 

використання земельного фонду); 2) чинники, що впливають на стан земельних 

ресурсів (природні,  антропогенні, агрокліматичні і технологічні); 3) наслідки 

землекористування (зміни властивостей земель, вплив на економічний стан 

господарств, вплив природних  процесів на родючість ґрунтів тощо); 4) 

проблемні питання землекористування (теоретико-методологічні проблеми; 

нормативно-правові проблеми; технологічні проблеми; організаційно-

виробничі проблеми та екологічні проблеми); 5) функціональне використання 

земель. 

3. Розроблено модель великомасштабного електронного «Атласу 

земельних ресурсів адміністративного району» та апробовано методику 

збирання, аналізу, класифікації, упорядкування, поновлення інформації, 

формування структури геоінформаційної бази даних, необхідної для побудови 

цифрових карт стану земельних ресурсів. 

Загалом, в атласі виділено 6 розділів: загальногеографічні карти району, 

карти природних умов і компонентів ландшафту,  карти земельних ресурсів 

району, їх поширення і використання, карти структури земельного фонду 

району, карти агроресурсного потенціалу ґрунтів району, карти 

трансформаційних процесів та їх масштабів і карти прогнозних оцінок  стану і 

використання земельних ресурсів. 

4. Розроблено методику та алгоритми укладання тематичних карт 

великомасштабного електронного «Атласу земельних ресурсів 

адміністративного району». В ході дослідження обґрунтовано, що технології та 

алгоритми створення великомасштабного електронного атласу стану і 

використання земельних ресурсів адміністративного району мають базуватися 

на досвіді атласного картографування України та світу і включати в себе 7 

основних етапів: 1) розробку концепції атласу; 2) розробку проекту 

електронного атласу; 3) вибір комплексу програмних засобів; 4) укладання 

тематичних карт; 5) редакційно-коригувальні роботи; 6) дизайнерські роботи; 

7) створення оригіналу цифрового тематичного атласу земельних ресурсів 

району та розробка алгоритмів практичного використання створеного атласу. 
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5.  Головним результатом виконання дисертаційної роботи є створення 

великомасштабного електронного «Атласу стану і використання земельних 

ресурсів Фастівського району Київської області» (Додаток А, понад 150 карт).  

При створенні географічної основи тематичного атласу земельних ресурсів 

району обрано масштаб 1:50000. Під час укладання тематичних карт було 

використано наступні картографічні способи зображення: значків, якісного та 

кількісного фону, ізоліній, лінійних знаків, ареалів, картограм і картодіаграм. 

За допомогою укладеного Атласу відображено фізико-географічні умови і 

чинники, що впливають на стан і використання земельних ресурсів території 

Фастівського району Київської області як модельного регіону для створення 

такого типу атласів. Зокрема, показано, що стан ґрунтів Фастівського району 

Київської області (за середніми значеннями вмісту фосфору, калію та азоту в 

орному шарі) характеризується в основному, як задовільний, хоча в окремих 

випадках спостерігається перевищення фонового вмісту деяких елементів. 

Щодо вмісту гумусу, то він є низьким.  Також на території району переважають 

слабокислі і нейтральні ґрунти. 

На тематичних картах відображено агроресурсний потенціал Фастівського 

району Київської області та основні характеристики стану земельних ресурсів.  

Оцінено стан земельних ресурсів району та їх використання (відображено 

за допомогою програмних засобів ArcGis у вигляді серії тематичних карт 

Атласу). Результати досліджень, відбиті на тематичних картах, свідчать,  що 

еколого-господарський стан території Фастівського району Київської області 

значною мірою розбалансований через високу сільськогосподарську освоєність 

території та інтенсивне використання сільськогосподарських угідь і земель 

лісового та водного фонду, розвиток промислового виробництва, поселенської 

мережі, транспортних та інших інженерних комунікацій.  

6. Обґрунтовано технології використання електронного «Атласу земельних 

ресурсів адміністративного району» як інструменту вирішення управлінських, 

моніторингових, господарських та природоохоронних завдань 

адміністративного району.  

Зокрема, показано, що на основі картографічних моделей оцінки стану 

земель можуть розроблятися оперативні зведення, наукові прогнози і 

рекомендації, які подаються до місцевих органів державної виконавчої влади, 

місцевого й регіонального самоврядування, інших органів і служб для вжиття 

заходів з попередження проявів і ліквідації наслідків негативних процесів.  

Укладені картографічні моделі стану і використання земельних ресурсів 

Фастівського району Київської області можуть використовуватися у процесі 

регулювання земельних відносин, при проведенні економічної і грошової 

(нормативної та експертної) оцінки земель, визначенні придатності земель для 

вирощування різних сільськогосподарських культур, їх використання для 

виробництва продуктів дитячого і дієтичного харчування, розробленні 

рекомендацій з раціонального та екологічно безпечного застосування 

агрохімікатів, обґрунтуванні ґрунтоохоронних заходів, у навчальній роботі. 
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АНОТАЦІЯ 

Рожко О.В. Науково-методичні засади укладання великомасштабного 

електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району. - 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.12 - Географічна картографія. - Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 2018. 

У дисертаційній роботі проаналізовано досвід картографічного 

моделювання стану земельних ресурсів та їх використання на основі сучасних 

геоінформаційних технологій; розроблено модель атласу та апробовано 

методику збирання, аналізу, класифікації, упорядкування, поновлення 

інформації, формування структури геоінформаційної бази даних, необхідної 

для побудови електронних карт стану земельних ресурсів; здійснено аналіз 

фізико-географічних і соціально-економічних умов і чинників території 

Фастівського району Київської області як модельного регіону, їх впливу на 
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формування і стан ґрунтів та земельних ресурсів; оцінено стан земельних 

ресурсів району та їх використання  і відображено його (за допомогою сучасних 

комп'ютерних технологій) у вигляді великомасштабного цифрового Атласу 

стану і використання земельних ресурсів адміністративного району; 

обґрунтовано систему заходів, спрямованих на забезпечення раціонального 

використання, охорону та відтворення родючості ґрунтів Фастівського району. 

Ключові слова: геоінформаційне моделювання, атласне картографування, 

земельні ресурси, електронний атлас, тематичні карти. 

 

АННОТАЦИЯ 

Рожко О.В. Научно-методические основы заключения 

крупномасштабного электронного атласа земельных ресурсов 

административного района. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.12 - Географическая картография. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, 2018. 

В диссертационной работе проанализирован опыт картографического 

моделирования состояния земельных ресурсов и их использования на основе 

современных геоинформационных технологий; разработана модель атласа и 

апробирована методика сбора, анализа, классификации, упорядочивания, 

обновления информации, формирования структуры геоинформационной базы 

данных, необходимой для построения электронных карт состояния земельных 

ресурсов; осуществлен анализ физико-географических и социально-

экономических условий и факторов территории Фастовского района Киевской 

области как модельного региона, их влияния на формирование и состояние 

почв и земельных ресурсов; оценено состояние земельных ресурсов района и их 

использование  и отражено его (с помощью современных компьютерных 

технологий) в виде крупномасштабного электронного Атласа состояния и 

использования земельных ресурсов административного района; обоснована 

система мероприятий, направленных на обеспечение рационального 

использования, охраны и воспроизводства плодородия почв Фастовщины. 

Ключевые слова: геоинформационное моделирования, атласное 

картографирование, земельные ресурсы, электронный атлас, тематические 

карты. 

 

ANNOTATION 

Rozhko Oksana. Scientific and methodical principles of laying a large-scale 

electronic atlas of land resources of the administrative district. - Manuscript. 

Dissertation for the degree of the candidate of geographical sciences in the 

specialty 11.00.12 - Geographic cartography. - Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine,  2018. 

The dissertation analysed an experience of use and cartographic modelling of 

land resources based on modern Geographic Information technologies. The atlas 

model was designed and the methodologies of collecting, analysing, classifying, 

20 



 

 

 

managing, information updating, formation of a GIS database that is needed for 

designing of electronic maps which outline the conditions of land resources were 

tested. As an example, Fastiv district of Kyiv region was taken with further analysing 

of the physical, geographical and socio-economic factors and conditions, which 

influence formation and conditions of soils and land resources. The conditions and 

use of land resources in the district were valuated (using modern computer 

technologies) with further displaying as the Large Scale e-Atlas of the conditions and 

use of the administrative district land resources. The set of measures, which are 

directed to provide a rational utilization, protection andrestoration of soil fertility in 

Fastiv district were justified. 

As a result of mapping, it was determined that the bulk of the land fund of the 

Fastovsky district of the Kiev region (68,3%) was allocated to agricultural 

land; Forests and other forest areas occupy only 22,8%, and built-up land – 

4,1%. The smallest number of lands (0,0003%) falls on the land of historical and 

cultural purposes. E-mapping models of soil condition, land resources and their use, 

recommendations for improving the state and efficiency of land use have been 

created.The developed algorithms and the concept of the creation of cartographic 

models of the state and use of land resources at administrative district levels can be 

considered as a scientific basis for atlas mapping of land resources. They should be 

used to create cartographic works of this type in other administrative regions. 

The obtained cartographic models of the state and use of land resources of the 

Fastov district of the Kyiv region can be used in the process of regulation of land 

relations, in conducting economic and monetary (normative and expert) appraisal of 

land, determining the suitability of land for the cultivation of various crops, their use 

for the production of children's and dietary food products, development of 

recommendations for the rational and environmentally safe use of agrochemicals. 

Although cartographic models of land evaluation reflect the situation at the 

moment, but they are interactive, that is, they can make all changes that occur under 

the influence of natural factors and human economic activity. They can be used in the 

preparation of operational summaries, scientific forecasts and recommendations that 

are submitted to local government executive bodies, local and regional self-

government, other bodies and services to take measures to prevent the manifestation 

and elimination of the effects of negative processes. The obtained materials 

objectively characterize the physical, chemical, biotic processes in the environment, 

the level of soil contamination, and the efficiency of land use, which enables the 

control services to bring certain requirements to land users to eliminate offenses in 

the field of use and protection of land. 

Key words: geoinformation modeling, atlas mapping, land resources, electronic 

atlas, thematic maps. 
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