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Актуальність  роботи. На  сьогодні  в  Україні  гостро  полягає  питання

збереження біорізноманіття, підтримання стійкості природних екосистем. 

З  огляду  на  це,  питання  про  моніторинг  земель  природоохоронних

територій  було,  є  і  завжди  буде  актуальним  питанням  для  будь-якого

суспільства.

Основним завданням моніторингу земель є формування і підтримання на

сучасному рівні системи інформації про стан земельних ресурсів, залучених в

природоохоронне використання на певній території,  а саме про зміни в стані

територій  та  об’єктів  природно-заповідного  фонду,  викликаних

антропогенними діями.

Мета  роботи: на  прикладі  природно-заповідних  об’єктів  п’яти  районів

дослідити  їх  типи,  структуру,  оцінити  їх  за  різними  показниками,  виявити

спільні риси та відміності та порівняти з даними по області та Україні.

Об’єктом досліджень обраний природно-заповідний фонд східних районів

Кіровоградської області.

Предметом  дослідження  є  система  та  методи  моніторингу  земель

природно-заповідного фонду.

Для управління земельними ресурсами природно-заповідного  фонду на

основі системи моніторингу земель виконано завдання, а саме:

– аналіз структури земель природно-заповідного фонду та йх динаміку;
– оцінювання земель ПЗФ на основі  статистичних даних та  даних державного

кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
– розроблено серію картографічних схем з використанням ГІС-технології,

що  відображають  кількісні  та  якісні  характеристики  природно-

заповідногофонду;
– аналіз встановлення меж територій та об’єктів ПЗФ за даними Публічної

кадастрової карти України..
– У  вступі  розкрито  актуальність  теми  магістерської  роботи,

сформульовано мету, завдання дослідження.
– У  першому  розділі  висвітлені  сутність,  зміст,  види  моніторингу  та

закордоний досвід організації природоохоронної діяльності.
– Другий  розділ  присвячено  огляду  сучасних  методів  здійснення



моніторингу.
– У третьому розділі наведена характеристика досліджуваних районів.
– У четвертому розділі наведені результати моніторингу земель на прикладі

східних районів Кіровоградської області.
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