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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

Геоінформаційні технології давно стали не лише дієвим інструментом у питаннях вивчення 
природних ресурсів, управління природокористуванням, моніторингу довкілля, а й середовищем 
створення спеціальних баз даних. Зростання у світі інтересу до туризму, подорожей і пригод має 
отримати логічну відповідь у розробці систем обліку і обрахування туристичних ресурсів.

Ключові слова: геоінформаційні системи, екологічний туризм та екологічні дані, інформа-
ційні технології. 

Геоинформационные технологии давно стали не только действенным инструментом в вопросах 
изучения природных ресурсов, управления природопользованием, мониторинга окружающей 
среды, но и средой создания специальных баз данных. Рост в мире интереса к туризму, путеше-
ствиям и приключениям должен получить логичный ответ в разработке систем учета и расчета 
туристических ресурсов.

Ключевые слова: геоинформационные системы, экологический туризм и экологические дан-
ные, информационные технологии.

Kosenko Yu.Yu. APPLICATION OF MODERN GEOFORMATION TECHNOLOGIES  
IN DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TOURISM

The article considers how with the latest technologies it is possible to create geographic databases for 
ecotourism. The article attempts to develop a system of geographical inventory of natural resources for 
the development of ecological tourism. Actually, the development of such databases meets the require-
ments of the specialty "constructive geography and rational use of natural resources", providing the part 
of the name to the door.

The relevance of the chosen topic is substantiated by the fact that these resources should be coordi-
nated and created so that each category of users receives information according to its needs, with the most 
appropriate conditions. The system will include several layers with affiliated information attributes. These 
will include environmental data and monitoring, historical development of the territory, infrastructure, 
information on ecotourism opportunities, that is, ecological trails, natural and historical objects, etc., as 
well as the possibility to view photos and videos about certain objects.

The advantages of this database are: the process of sharing and disseminating information is faster and 
cheaper; the creation of a single product of ecological tourism and an ecological database system facili-
tates the use of a database for people with diverse interests, for tourists, for educational purposes, and for 
environmentalists; the occupation of objects of the NFP and historical monuments, as well as the devel-
opment of the market; recognition and disclosure of sites not only in Ukraine, but also abroad; increasing 
the number of potential tourists by improving the level of information; easy access to attractions for 
tourists; Estimated impact on the environment that helps to preserve it, manage the flow of tourists in 
protected areas, as well as carry out educational activities; creation of possibilities for similar researches, 
creation of the database in other territories with the developed ecotourism infrastructure.

Key words: geographic information systems, ecological tourism and ecological data, information 
technologies.

Постановка проблеми. Останнім часом 
новітні технології стають усе більш популярними 
серед користувачів. Це означає також, що націо-
нальна економіка України повинна використати 
переваги, запропоновані цими технологіями, 
адаптуючи їх до місцевих потреб та обставин. 

Хоча існує безліч пропозицій у сфері еко-
логічного туризму, підприємствам у цій галузі 
доводиться стикатися з багатьма труднощами. 

Підвищивши рівень інформації, наданої тури-
стам, ми зробимо великий внесок у економіч-
ний та фінансовий розвиток місцевих муні-
ципалітетів, а також країни як такої [7; 9; 10; 
12; 14]. Актуальність таких досліджень дедалі 
зростатиме через надання сільським грома-
дам права користування прилеглими землями, 
зокрема і тими, на яких розташовані об’єкти 
природно-заповідного фонду. Наскільки різ-
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ними будуть режими природокористування 
різних за рангом об’єктів екомережі і яку роль 
в ощадливому природокористуванні може 
зіграти екологічний туризм? Ось ті запитання, 
відповідь на які підсилює актуальність нашого 
дослідження [11; 13; 18].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема використання ГІС у туризмі 
має давню історію. Зважаючи, що сучасні ГІС – 
доволі ефективний інструмент не лише візу-
алізації необхідної інформації, а й її аналізу і 
фільтрування, одними з перших ці технології 
стали застосовувати в країнах, де туристичні 
ресурси лише почали залучатись до вико-
ристання [7; 9; 10; 12]. Проте як і в ранішніх 
дослідженнях, так і зараз актуальним зали-
шається питання глибини втручання людини 
в екосистеми заповідних територій [2; 3; 4; 8; 
12]. Фундаментальний огляд зазначених про-
блем зроблено в монографії Singh, P. (2015) 
[14]. Автор, проаналізувавши близько ста літе-
ратурних джерел, робить спробу (на прикладі 
Бангладеш) розробити головні підходи до 
формування структури і змісту ГІС з екологіч-
ного туризму. Головне, що заслуговує на увагу 
в цій роботі, – глибоко відпрацьований інвен-
таризаційний підхід. Лише такий підхід може 
забезпечити повний облік наявних туристич-
них ресурсів, а отже, запобігти надлишковим 
антропогенним навантаженням на унікальні 
екосистеми регіону дослідження. Автором і 
раніше робились спроби дослідження екоту-
ристичних функцій окремих природних об’єк-
тів [16]. Проте цього виявилось недостатньо, а 
відтак наразі – нові завдання, пов’язані з роз-
робкою класифікацій сучасних об’єктів екоме-
режі за інтенсивністю природокористування 
(зокрема, і в екологічноу туризмі). 

На тлі повсякденного збільшення антропо-
генного навантаження на природні екосистеми 
новим змістом постають традиційні проблеми 
складу, призначення і головних завдань як 
традиційних напрямів екологічного туризму 
[1; 11], так і доволі нових [3; 13]. Проте, незва-
жаючи на стрімку еволюцію ГІС-технологій у 
туризмі [7; 10; 15; 18; 19], професійно підібра-
ної інформації про екотуристичні об’єкти дуже 
часто бракує [12; 18; 19; 21]. У намаганні надо-
лужити таке відставання автором виконане 
дане дослідження. 

Постановка завдання. Метою нашого 
дослідження є:

1) оцінка існуючих та потенційних природ-
них заповідних територій Черкащини за еко-
логічними, культурно-історичними ознаками, 
а також для організації відпочинку і розвитку 
туризму на даних територіях;

2) створення універсальної бази даних еко-
логічного туризму за допомогою ГІС шляхом 
підключення в режимі on-line цифрової карти 
Черкаської області для інтерактивного обміну 
інформацією. Ця система передбачає інтегра-
цію даних для користувачів із різними інтере-
сами та за різними віковими групами (школярі, 
іноземці, спортсмени, відпочиваючі, науковці 
та ін.).

Ці ресурси мають бути скоординовані та 
створені так, щоб кожна категорія користувачів 
отримувала дані відповідно до її потреб, із най-
більш відповідними умовами [2; 11; 12; 13; 19]. 

У ході роботи будуть створені бази геогра-
фічних даних у галузі екотуризму та охорони 
навколишнього середовища. Аналізуючи дані 
різних туристських організацій, можна ствер-
джувати, що найбільший попит у 21 столітті 
буде на незайману природу, культурну спад-
щину та привабливі ландшафти. Ці вимоги 
є основними передумовами у створенні баз 
даних. 

Система буде включати в себе кілька шарів із 
прикріпленими інформаційними атрибутами. 
Вони включатимуть дані про навколишнє сере-
довище та його моніторинг, історичний роз-
виток території, інфраструктуру, інформацію 
про можливості екотуризму, тобто екологічні 
стежки, природні та історичні об’єкти тощо, а 
також буде можливість перегляду фотографій 
та відео про ті чи інші об’єкти [15]. 

Створення геоінформаційної системи для 
екологічного туризму на базі ГІС забезпечить 
моніторинг території, що сприятиме туризму 
на території Черкаської області. Дана робота 
буде сприяти збереженню культурних ціннос-
тей, їх сталого управління та розробки приро-
доохоронних заходів. База даних та цифрові 
карти дадуть можливість залучення нових від-
відувачів та фінансів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Європейський Союз завжди наго-
лошує на важливій ролі інформаційних  
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технологій, оскільки це допомагає просувати 
туристичні продукти та підвищувати імідж 
кожної країни. Але є проблема? яка полягає в 
збереженні різноманітних ландшафтів, оцінці 
та охороні навколишнього середовища. Це є 
причиною необхідності систематизації еколо-
гічних даних та інформації про екологічний 
туризм на потенційних територіях. Люди та 
природа постійно взаємодіють, ця інтерактив-
ність була багатогранною та змінюваною, та 
історичний розвиток показує, що зв’язок між 
людиною та природою інтенсивно збільшу-
вався [1; 3; 6; 16]. 

ХХ століття часто називають часом урбані-
зації та розвитку техніки, а також міської рево-
люції, оскільки більшість населення світу живе 
в містах, а швидкість урбанізації дуже висока. 
Швидкий розвиток міст і висока щільність 
населення призводять до незворотних змін не 
тільки в найближчому сусідстві, але і в ланд-
шафтах у глобальному масштабі. Фактично 
ландшафт представляє загальну суму об’єктів 
і процесів у обмеженому просторі та обмеже-
ному часі. Хоча ландшафти мають свої спе-
цифічні якості, вони не стабільні і піддаються 
постійній зміні [5; 19]. 

Геоматика – це дисципліна, яка включає в 
себе геофізичні та інформаційні технології для 
повного комплектування, зберігання, аналізу, 
поширення та управління територіями даних. 

Геолокалізація – універсальний навігаці-
йний пристрій в Інтернеті в сучасних умовах 
глобалізації. 

Карта – найкращий інструмент для візуалі-
зації просторових процесів. 

Сприйняття і відтворення простору ґрунту-
ється на візуальних, вербальних, математичних 
та цифрових методах, а також на індивідуальному 
підході кожної людини. Таким чином, для досяг-
нення досконалості всі ці елементи необхідно 
об’єднати в одну аналітичну систему (рис. 1.) [14].

Рис. 1. Структура інформаційної системи

У даний час, коли цифрові карти доступні, 
є можливість не тільки дуже детально опи-
сати цікаві пам’ятки і регіони для туристів, але 
також дати безкоштовний доступ до необхід-
ної інформації для природоохоронних органі-
зацій. Така база даних екологічного туризму 
дасть можливість проводити різний аналіз 
просторових даних, також вона буде доступна 
і досить проста у використанні. ГІС-техноло-
гії можуть бути використані для коригування, 
узагальнення екологічних даних і зручні для 
об’єктивної оцінки. Цей інструмент буде над-
звичайно корисним для науковців, які займа-
ються проблемами, що пов’язані із захистом 
навколишнього середовища. 

Дані про природне середовище та екоту-
ризм відображаються у векторному форматі з 
широкою атрибутивною інформацією, адап-
тованою до нього. Тематичні шари створюють 
три тематичні блоки, а саме: природне середо-
вище, екотуризм та історія (рис. 2).

Рис. 2. Структура шарів даних

База містить дані про навколишнє середо-
вище, зокрема: середовище існування рослин 
та тварин, які знаходяться під охороною, водні 
об’єкти, рельєф, клімат. Дані з екологічного 
туризму складають: об’єкти природного сере-
довища, історичні місця та об’єкти туристич-
ної інфраструктури, екологічні стежки та ін. з 
інформацією про об’єкти [13]. 

До сучасних об’єктів екологічного туризму 
в базі даних можна прив’язувати також істо-
ричні карти різних часів, доступні у цифровій 
формі. Дані можна періодично оновлювати та 
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створювати нові шари екотуристичних даних. 
На додаток до функцій, доступних в Інтернеті, 
як процедури пошуку, які дозволяють здійс-
нювати прямий доступ до графічного еле-
мента з його буквенно-цифровою ідентифіка-
цією, можливостями користувача можуть бути 
також масштабування, переміщення, вимірю-
вання відстані та площ, визначення області 
тощо). До бази даних додаються такі функції: 
3D-навігація, функція GPS, фото та відео, а 
також віртуальні тури [14].

Можна також здійснити віртуальну екскур-
сію. Тур здійснюється віртуальним маршру-
том (показаним на карті), який або заданий 
користувачем, або рухається на карті автома-
тично. Основою маршруту є екологічна стежка, 
однак також є можливість вибрати шлях інди-
відуально. Під час віртуального перегляду 
попередній маршрут аналізується, і на під-
ставі результатів відображається відповідна 
інформація. Інформація для аналізу отримана 
з вибраного маршруту. Якщо екскурсія прово-
диться вздовж маршруту, відображаються 
фотографії та описи найближчих об’єктів при-
роди та їх історії, а також відеоінформація з 
можливістю екскурсійного супроводу [15]. 

Якщо рух на карті не слідує заздале-
гідь визначеному маршруту, на основі 
попереднього шляху створюється та пропону-
ється новий маршрут. У перспективі така база 
даних може бути у вигляді програмного забез-
печення на смартфонах, планшетах, що робить 
їх віртуальними довідниками під час екскурсій 
у визначеному напрямку (рис. 3). 

Крім того, використання GPS-з’єднання дає 
змогу планувати маршрут, як це робиться під 
час віртуального туру. Існує також можливість 
для кожного користувача додавати інформа-

цію, додаючи свої спостереження та думки до 
існуючих описів, а також додаючи свої фото-
графії та відеоролики. Таким чином, спосте-
рігаються найновіші тенденції у створенні 
соціальних порталів та збирається додаткова 
інформація, що робить інформацію, пред-
ставлену на порталі Черкаської області, більш 
привабливою та пристосованою до потреб 
представників різних соціальних груп, підкрес-
люючи їх особливий інтерес.

Рис. 3. Схема передачі туристичної інформації

У рамках роботи формується база даних 
про природоохоронні території та екологічний 
туризм. Розробка такої бази даних для однієї кон-
кретної області дасть можливість використову-
вати цю методологію в інших регіонах України. 
На кафедрі екології та безпеки життєдіяльності 
вже розроблена така діюча географічна база даних 
у середо вощи MS Office. Як приклад – Катерино-
пільський район Черкаської області (22).

За даними екологічного паспорту Черкась-
кої області, у вигляді таблиці складається база 
даних (рис. 4) [22].

1. Розробляється система умовних позна-
чень для створення електронної карти ПЗФ.

№  
п/п

Назва об’єкта 
ПЗФ Тип Площа, га

Адміністративне 
розміщення та 

місцезнаходження 
об’єкта ПЗФ

Назва підприєм-
ства, організації, 

установи – землеко-
ристувача (землев-
ласника), у віданні 
якого знаходиться 

об’єкт ПЗФ

Ранг об’єкта 
ПЗФ

І Катеринопільський район

1 Тікичський Ентомологіч-
ний заказний 35 Катеринопіль-

ський район
СТОВ «Катерино-

пільське»
Місцевого 
значення

Рис. 4. Структура географічної бази даних «Об’єкти ПЗФ Черкаської області»
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2. За допомогою наукової методики елемен-
тарної ГІС [8] створюється цифрова електро-
нна карта [1] (рис. 5).

3. До кожного об’єкта ПЗФ на електро-
нній карті методом організації гіперпосилань 
прив’язується інформація з бази даних. Після 
цього можливе отримання інформації про 
об’єкт природно-заповідного фонду.

4. Для кожного об’єкта ПЗФ створюються 
окремі файли з текстовою інформацією про 
об’єкт та текстами екскурсії, фотографіями, 
3D-маршрутною картою.

Висновки з проведеного дослідження.
Перевагами розглянутої бази даних є:
1) процес обміну та розповсюдження інфор-

мації здійснюється швидше та дешевше;
2) створення єдиного продукту екологіч-

ного туризму та системи екологічної бази 
даних полегшує використання бази даних для 
людей з різними інтересами, і для туристів, і 
в навчальних цілях, і для фахівців із захисту 
навколишнього середовища;

3) задієння об’єктів ПЗФ та історичних 
пам’яток, а також розвиток ринку;

4) визнання та оприлюднення сайтів не 
тільки в Україні, а й за її межами;

5) збільшення кількості потенційних турис-
тів завдяки покращенню рівня інформації;

6) легкий доступ до визначних пам’яток для 
туристів;

7) оцінюється вплив на навколишнє середо-
вище, що допомагає його зберегти, керування 
потоком туристів у природоохоронних райо-
нах, а також здійснення освітніх заходів;

8) створення можливостей для аналогічних 
досліджень, створення бази даних на інших 
територіях із розвиненою інфраструктурою 
екотуризму.

Перспективи подальших досліджень пов’я-
зані з розробкою класифікації об’єктів еко-
мережі за різними за інтенсивністю типами їх 
використання в екологічному туризмі. На основі 
цієї класифікації автор також планує розробити 
стратегії природокористування на території 
об’єктів ПЗФ для окремих сільських громад.
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