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Основою природно-ресурсної бази курортно-рекреа-
ційної сфери є природні лікувальні ресурси (мінеральні 
води, лікувальні грязі тощо). В умовах концепції ста-
лого розвитку особливої уваги набуває питання оцінки 
природних умов та ресурсів, а також систематизації та 
моніторингу даних щодо природних лікувальних ресур-
сів (ПЛР) країни. Відсутність повної, достовірної та ак-
туальної інформації щодо ПЛР створює бар’єри для мар-
кетингу національного туристичного продукту. Однією з 
причин такого стану справ є відсутність на державному 
рівні єдиного інформаційного джерела даних щодо при-
родних лікувальних ресурсів та природних територій 
курортів. Державний кадастр природних лікувальних 
ресурсів розробляється для організації інформаційної 
платформи даних, знань та відомостей щодо відомих мі-
неральних вод, лікувальних грязей тощо. Передумовою 
розробки автоматизованої системи Кадастру природних 
лікувальних ресурсів та Кадастру природних територій 
курортів стало прийняття Закону «Про курорти» [1], 
Наказу по створенню та веденню Державного кадастру 
природних лікувальних ресурсів [2] та Наказу Про за-
твердження Порядку створення і ведення Державного 
кадастру природних територій курортів.

Всі сучасні кадастрові системи, різного роду реєстри, 
пов’язані з аналізом просторової інформації, від державних 
до приватних компаній використовують в своїх рішеннях 
геоінформаційні системи. Організація кадастрової інфор-
мації в умовах розвитку та впровадження електронного 
документообігу, як свідчить міжнародний та вітчизняний 
досвід, неможлива без використання ГІС-технологій [3, 4]. 
Треба також зазначити, в Інструкції по створенню та веден-
ню Державного кадастру ПЛР вказано, що відомості щодо 
ресурсів заносяться до спеціальної бази геопросторових 
даних, а автоматизована система ведення Кадастру ПЛР 
базується на використанні ГІС-технологій.

Метою статті є опис концептуальної схеми бази да-
них,  що буде слугувати інформаційною платформою 
для створення автоматизованої системи Кадастру ПЛР. 
Завданнями роботи є аналіз створеної концептуальної 
схеми, опис організації інформації у системі.

Згідно Закону «Про курорти» об’єктами Кадастру 
ПЛР є:

– мінеральні води;
– лікувальні грязі;
– ропа лиманів та озер;
– бішофіт;
– озокерит;
– морська вода;
– природні об’єкти і комплекси, із сприятливими для

лікування кліматичними умовами.
При розробленні геоінформаційної моделі на проект-

ному рівні застосовують концептуальне та фізичне моде-
лювання. Кожний рівень моделювання відповідає певно-
му рівню розгляду й деталізації предметної сфери. Саме 
на основі концептуальних схем та абстрактного пред-
ставлення даних створюються фізичні моделі бази даних. 

З метою розробки геоінформаційної системи Када-
стру ПЛР на етапі проектування засобами UML моделю-
вання було розроблено концептуальну схему бази даних, 
яка відображає структуру майбутньої автоматизованої 
ГІС Кадастру (рис. 1). Уніфікована мова моделювання 
(UML) є стандартизованою, універсальною мовою моде-
лювання у сфері розроблення програмного забезпечення 
та рекомендована як основний засіб моделювання в ком-
плексі міжнародних стандартів з географічної інформації 
/ геоматики [5]. 

Концептуальний рівень проектування містить логіч-
ну структуру всієї БД, а саме: всі сутності, їх атрибути, 
формати даних та зв’язки. В рамках схеми було визначе-
но типи атрибутивних та семантичних даних, визначено 
класифікатори.

Об’єкт природного лікувального ресурсу — це еле-
ментарна одиниця, кожний з якого є окремою сутністю 
та складовою предметної сфери, в системі Кадастру 
представлена у типізованій формі. Схему розбито на 7 
основних реєстрів за типом ПЛР: родовища мінераль-
них вод та водопункти, родовища лікувальних грязей, 
родовища поверхневих водойм, бішофіт, озокерит, 
морське узбережжя. Як додаткове відношення, ство-
рено реєстр «Природні об’єкти та комплекси». Кожен 
з них є окремим класом просторових даних та зберігає 
абстрактний тип даних Geometry для моделювання про-
сторових об’єктів. Виходячи з предметної сфери, супер-
типом є об’єкт ПЛР.
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Рис. 1. Фрагмент концептуальної схеми бази геоданих Кадастру ПЛР

Кожен клас має набір якісних та кількісних власти-
востей і характеризуються своєю поведінкою. Кожен ре-
альний об’єкт розглядається як екземпляр відповідного 
класу та має ідентифікаційні характеристики (назва, ко-
ординати, код типу ПЛР за класифікатором), у тому числі 
унікальний ідентифікатор об’єкту ПЛР (id_plr), який за-
безпечує цілістність сутності.

Наприклад, набір атрибутів для водопункту має бути 
таким: унікальний ідентифікатор ПЛР, код типу водопун-
кту, № водопункту, рік створення, широта, довгота, ланд-
шафтно-географічна прив’язка, абсолютна відмітка устя, 
глибина, геологічний індекс горизонту, водоносні породи, 
нижня та верхня точки інтервалів водовідбору, статичний 
рівень та зниження, дебіт, наявність режимної території 
охорони, опис водоупорів та їх потужність. Крім того, по-
винні бути створені додаткові інформаційні поля: фото во-
допункту та паспорт водопункту, з відповідними шляхами 
на доступ до файлів. Для зв’язку «Класу водопунктів» з 
непросторовими таблицями атрибутивних даних щодо 
якісних та кількісних показників, допоміжних реєстрів та 
класифікаторів створюються Ключові вторинні (зовніш-
ні) ключі: поля — код ПЛР, код висновку, код типу ПЛР, 
код вивченості, код земельної ділянки, код суб’єкту го-
сподарювання, код типу МВ за класифікатором. 

Кожен зв’язок може мати одну з двох модальностей 
зв’язку, яка інтерпретується як «може» або «повинен». Мо-

дальність «може» означає, що об’єкт одного класу просто-
рових об’єктів може бути пов’язаний з одним або кількома 
екземплярами іншої сутності, а може бути й не пов’язаний 
з жодним екземпляром. Модальність «повинен» означає, 
що примірник однієї сутності зобов’язаний бути пов’яза-
ний не менш ніж з одним примірником іншої сутності.

Запроектовано, що Державний кадастр буде скла-
датись з наступних інформаційних блоків: Внутрішній 
(корпоративний) рівень: 1. Блок об’єктів ПЛР; 2. Блок 
моніторингових досліджень; 3. Блок реєстру користува-
чів ПЛР; 4. Блок базових геоданих; 5. Блок вивченості;  
6. Блок інформаційних відомостей з інших систем; 7. Ре-
єстр метаданих; 8. Блок аналізу даних. Зовнішній рівень; 
9. Аналітичні та статистичні довідки; 10. Кадастрові кар-
ти; 11. Веб-сервіси; 12. Геопортал.

Інформаційною базою для ефективного управління 
та використання ПЛР, ведення статистики, підтримки ін-
вестиційної політики повинен стати Державний кадастр 
природних лікувальних ресурсів, ведення якого передба-
чено Законом України «Про курорти». Файлова система, 
яка використовується при веденні Кадастру, має недолік 
неструктурованості даних, тому, в більшості випад-
ків, зберігання даних у таких системах є неефективним. 
Складні операції з обробки не можуть бути застосовані. 
Об’єктно-реляційні бази даних разом з ГІС надають по-
тужні можливості зі збереження, обробки та візуалізації 
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просторової інформації. За результатами аналізу та об-
робки існуючих даних було розроблено концептуальну 
схему бази даних Кадастру. Визначено основні блоки та 
реєстри предметної сфери, розроблено концептуальну 
модель бази геоданих.
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