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Вдосконалено процес управління використанням порушених земель, що є актуальною проблемою розвитку 

гірничодобувних регіонів. Для її розв’язання розроблено функціональну модель планування раціонального ви-

користання порушених земель із застосуванням методології функціонального моделювання IDEF0. Нотацію 

IDEF0 застосовано як інструмент опису, аналізу і вдосконалення алгоритмів планування єдиного технологічно-

го процесу утворення, функціонування, промислового освоєння та відновлення порушених земель. За допомо-

гою дерева вузлів описано етапи прийняття рішень щодо вибору напряму і виду подальшого використання тех-

ногенно порушених земель на різних рівнях декомпозиції проблеми. Функціональна модель спрямована на 

отримання обґрунтованих результатів на кожному із етапів застосування методики планування. Розроблено 

концептуальну діаграму функціональної моделі планування раціонального використання порушених земель та 

діаграми нижчих рівнів декомпозиції, які деталізують загальну функцію досліджуваного процесу. Функціона-

льне моделювання дозволило виробити пропозиції щодо засобів, фахівців, вихідних даних, методів, методики, 

нормативних і методичних матеріалів, необхідних для ефективного функціонування системи планування раціо-

нального використання порушених земель.  
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Усовершенствован процесс управления использованием нарушенных земель, что представляет собой акту-

альную проблему развития горнодобывающих регионов. Для ее решения разработана модель планирования 

рационального использования нарушенных земель с применением методологии функционального моделирова-

ния IDEF0. Нотация IDEF0 применена в качестве инструмента описания, анализа и усовершенствования алго-

ритмов планирования единого технологического процесса образования, функционирования, промышленного 

освоения и восстановления нарушенных земель. С помощью дерева узлов описаны этапы принятия решений по 

выбору направления и вида дальнейшего использования техногенно нарушенных земель на разных уровнях 

декомпозиции проблемы. Функциональная модель ориентирована на получение обоснованных результатов на 

каждом из этапов применения методики планирования. Разработана концептуальная диаграмма функциональ-

ной модели планирования рационального использования нарушенных земель и диаграммы нижних уровней 

декомпозиции, которые детализируют общую функцию исследуемого процесса. Функциональное моделирова-

ние позволило предложить средства, специалистов, исходные материалы, методы, методики, нормативные до-

кументы, необходимые для эффективного функционирования системы планирования рационального использо-

вания нарушенных земель.  

Ключевые слова: функциональная модель, планирование, рациональное использование, нарушенные зем-

ли, IDEF0. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сталий розвиток 

держави потребує забезпечення стійкості природно-

господарських систем, що досягається шляхом раці-

онального використання наявного природно-

ресурсного потенціалу. Одним із дестабілізуючих 

чинників для земельних ресурсів є наявність пору-

шених гірничодобувною діяльністю земель, які вже 

не використовуються за своїм промисловим призна-

ченням внаслідок вичерпання корисних функцій та, 

перебуваючи у відпрацьованому стані, здійснюють 

суттєвий негативний вплив на прилеглі агроланд-

шафти та населені пункти. Неефективне освоєння 

техногенно порушених земель в Україні обумовлює 

необхідність упровадження системних підходів до 

розв’язання проблеми планування їх раціонального 

післяпромислового використання.  

Проблематикою планування рекультивації по-

рушених земель і її впровадження займаються віт-

чизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Бекаревич М.Є., 

Волох П.В., Геник Я.В., Демидов О.А., Єтеревська Л.В., 

Забалуєв В.О., Масюк М.Т, Моторіна Л.В., Па- 

нас Р.М., Печенюк В.І., Фурдичко О.І., Чабан І.П., 

Чемакіна О.В., Ibarra J.M., Pavloudakis F., Gough L.P 

та інші. 

У наукових дослідженнях пропонуються різні 

моделі (в т. ч. геоінформаційні) вдосконалення про-

цесів управління гірничодобувним підприємством, 

технологічними схемами добувних робіт, технічної 

та біологічної рекультивації. Водночас, недостатньо 

висвітленими залишаються питання, пов’язані із 

функціональним моделюванням планування раціо-

нального освоєння порушених земель.  

Функціональні моделі [1] відображають функці-

ональні зв’язки між параметрами, що характеризу-

ють певне явище та його причини. Складність сис-

теми планування раціонального використання по-

рушених земель, складовими елементами якої є фа-

хівці, інформація, засоби та методи, визначає необ-
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хідність застосування спеціальних засобів описання 

і аналізу. Одним із таких сучасних методів науково-

го пізнання є нотація IDEF0 на основі методології 

SADT, що дозволяє створювати функціональну мо-

дель структури, функцій, потоків інформації і 

об’єктів досліджуваної системи. IDEF0-

моделювання застосовується вченими для різних 

цілей: геодезичного моніторингу техногенно наван-

тажених територій засобами GPS-спостережень [2], 

впорядкування об’єктів землеустрою [3], архітекту-

рного проектування [4], управління проектами буді-

вництва [5], планування, комплексного аналізу і 

вдосконалення навчального процесу [6], технологі-

чних процесів виробництва [7], системи охорони 

праці підприємства [8], симуляції роботи військово-

го обладнання [9], а також моделювання інших 

явищ, процесів та систем.  

Водночас, в результаті аналізу літературних 

джерел, не виявлено прикладів застосування нотації 

IDEF0 для моделювання процесу планування осво-

єння порушених земель. 

Метою роботи є моделювання процесу прийнят-

тя рішень під час планування раціонального викори-

стання порушених земель згідно із нотацією IDEF0. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За 

допомогою нотації IDEF0 забезпечується формалі-

зований підхід до створення функціональних моде-

лей – структурних схем досліджуваної системи, що 

будуються за ієрархічним принципом.  

Базовий принцип IDEF0-моделювання полягає у 

графічному описі досліджуваної системи у вигляді 

взаємодіючих і взаємозв’язаних блоків, що відобра-

жають функції (процеси, операції, дії, перетворення) 

цієї системи.  

Сукупність IDEF0-діаграм утворює модель сис-

теми, яка не відтворює динаміку системних процесів 

у часі і просторі, проте, завдяки зручності та прос-

тоті користування, дозволяє оптимізовувати дослі-

джувані процеси.  

Спеціальна контекстна діаграма А-0 складається 

із одного блоку, що описує функцію верхнього рів-

ня, входи, виходи, управління і механізми. Така діа-

грама описує об’єкт моделювання в цілому і визна-

чає його мету. 

Стрілки відображають зв’язки між певними да-

ними або матеріальними об’єктами.  

Управління визначає умови, необхідні для дося-

гнення мети. Механізми являють собою засоби, що 

необхідні для виконання функцій або зв’язують 

єдиний блок контекстної діаграми із іншими моде-

лями.  

Послідовна декомпозиція IDEF0-діаграм дозво-

ляє деталізувати і уточнювати основну функцію 

верхнього рівня, позначену на діаграмі А-0.  

Усі рівні ієрархії IDEF0-моделі, розробленої для 

вдосконалення традиційної діяльності щодо плану-

вання використання порушених земель, представле-

на на діаграмі дерева вузлів (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Дерево вузлів функціональної IDEF0-моделі планування раціонального використання 

 порушених земель 

 

Дерево вузлів представляє процес у вигляді ос-

новної цільової функції, що включає в себе окремі 

взаємопідпорядковані функції, кожну з яких можна 

деталізувати підфункціями нижчого рівня структур-

но-функціональної декомпозиції проблеми. 

Контекстна діаграма функціональної моделі пла-

нування раціонального використання порушених 

земель представлена на рис. 2. «Входом» [9] до єди-

ного функціонального блоку контекстної діаграми є 

множина контактів, через які система відчуває 

вплив навколишнього середовища. Вхідна описова 

інформація (рис. 2) зберігається у проектній доку-

ментації щодо перспективного використання земель: 

генеральних планах населених пунктів, схемах пла-
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нування територій районів, проектах будівництва та 

реконструкції гірничодобувних та інших промисло-

вих підприємств, проектах землеустрою щодо відве-

дення земель для несільськогосподарських потреб і 

використання родючого шару ґрунту та іншій зем-

левпорядній і містобудівній документації. 

 

 
Рисунок 2 – Контекстна А-0 діаграма функціональної IDEF0-моделі планування раціонального використання 

порушених земель 

 

«Вихід» – множина контактів [7], через які сис-

тема передає інформацію та дані, утворені в резуль-

таті залучення необхідних засобів функціонування 

(фахівців, методів, геоінформаційного забезпечен-

ня).  

Характер післяпромислового використання відп-

рацьованої земельної ділянки визначається техніч-

ними умовами рекультивації і формується внаслідок 

реалізації заходів, визначених у робочому проекті 

землеустрою щодо рекультивації. 

Обмежуюча інформація міститься у законах 

України, державних стандартах, інших нормативних 

документах у сфері рекультивації. Методичні реко-

мендації щодо розроблення проектів рекультивації 

порушених земель, що складені ще за часів СРСР, 

визначають набір заходів щодо технічної і біологіч-

ної рекультивації деяких типів земель, порушених 

внаслідок здійснення окремих видів господарської 

діяльності. Зазначені методички частково не відпо-

відають сучасним умовам розвитку земельних від-

носин та економіки, та не визначають механізмів 

вибору та обґрунтування цільового призначення 

рекультивації. 

Крім того, наразі відсутні нормативні акти, ін-

струкції, положення, які б чітко визначали правила, 

умови і порядок вибору раціонального виду і на-

пряму використання відпрацьованих земель. Відпо-

відна спеціальна керуюча інформація міститься у 

методиці планування раціонального використання 

порушених земель. 

На концептуальній А0 діаграмі функціональної 

моделі (рис. 3) діяльність щодо планування раціона-

льного використання порушених земель розподілена 

на окремі, підпорядковані одна одній функції, відо-

бражені блоками А1, А2 і А3 [10]. 

 

 
Рисунок 3 – Концептуальна А0 діаграма функціональної IDEF0-моделі планування раціонального використання 

порушених земель 
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Концептуальна діаграма демонструє науково-

методичне забезпечення, необхідне для розроблення 

і впровадження інваріантної і спеціальної частин 

методики планування.  

Вихідна інформація з кожного етапу модельова-

ного процесу є вхідною для наступного етапу.  

Для кожного блоку наведено фахівців, які залу-

чаються, і засоби, що застосовуються для реалізації 

відповідних процесів. Геоінформаційне забезпечен-

ня передбачає створення бази геопросторових даних 

в середовищі PostgreSQL/PostGIS, їх просторовий 

аналіз та складання цифрових тематичних карт для 

наявного об’єкту рекультивації. 

Проектувальник визначає фактори проблеми, ро-

зробляє ієрархічну модель факторів, готує анкети 

для порівняльного оцінювання факторів на кожному 

ієрархічному рівні та формує групу експертів               

(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – А1 діаграма функціональної IDEF0-моделі планування раціонального використання  

порушених земель 

 

Експерти виконують оцінювання факторів моде-

лі (рис. 5). За результатами оцінювання (із ураху-

ванням локальних умов) приймаються рішення що-

до використання наявної відпрацьованої земельної 

ділянки (рис. 6). Відповідні рішення реалізуються у 

процесі рекультивації. 

 

 
Рисунок 5 – А2 діаграма функціональної IDEF0-моделі планування раціонального використання  

порушених земель 

 

В інваріантній частині методики планування ра-

ціонального використання порушених земель 

(рис. 5) експертні оцінки ранжуються проектуваль-

ником за методом апріорного ранжування для вста-

новлення ступеня узгодженості експертних суджень. 

Подальший математичний аналіз експертних оцінок 

за методом аналізу ієрархій дозволяє визначити ло-

кальні і глобальні пріоритети факторів моделі. 

Нечітким оцінюванням параметрів порушених 

земель за методом нечітких множин (рис. 5) коригу-

ється пріоритетність параметрів залежно від їх кон-

кретних значень [11]. Значення пріоритетів факторів 

порушених земель та функцій належності за певним 

параметром відносно кожного можливого виду по-

дальшого використання є базовими даними для 

прийняття рішень у спеціальній частині методики 

планування. Процес прийняття рішень щодо вико-

ристання наявної відпрацьованої земельної ділянки 

у спеціальній частині методики детально описано на 

А3 діаграмі (рис. 6). 
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Рисунок 6 – А3 діаграма функціональної IDEF0-моделі планування раціонального використання  

порушених земель 

 

Вибрані (рис. 6) для наявного об’єкту рекульти-

вації напрям (цільове призначення) і вид його вико-

ристання (рекультивоване угіддя) обумовлюють 

розроблення певних організаційних, технічних та 

біологічних заходів рекультивації та розрахунок її 

очікуваної ефективності у робочих проектах землеу-

строю щодо рекультивації порушених земель.  

ВИСНОВКИ. Розроблено, із застосуванням но-

тації IDEF0, функціональну модель планування ра-

ціонального використання порушених земель, що є 

придатною для усіх типів порушених земель Украї-

ни.  

Побудовано дерево вузлів функціональної моде-

лі. Розроблено IDEF0-діагарми усіх рівнів декомпо-

зиції проблеми, на яких відображено порядок та вза-

ємозв’язок необхідних обчислень. 

Створена функціональна модель дозволяє упоря-

дкувати процес прийняття відповідних рішень.  

Показана доцільність застосування нотації IDEF0 

на стадії розроблення проектів землеустрою щодо 

утворення та подальшого використання порушених 

земель. 
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FUNCTIONAL MODEL OF PLANNING OF RATIONAL USE OF LOSS OF LAND  

P. Mikhno 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: mikhno1982@gmail.com 

Purpose. Modeling the decision making process when planning the rational use of disturbed lands in accordance 

with the notation IDEF0. Methodology. Improving the management of targeted purpose of disturbed lands is an actual 

task for the development of mining regions. We have developed a planning model the rational use of disturbed lands to 

solve it. We used the IDEF0 functional modeling methodology. We used the IDEF0 notation as a tool for describing, 

analyzing and improving the mechanisms and algorithms for planning a single technological process of formation, func-

tioning, industrial development and restoration of disturbed lands. We have described the stages of decision making on 

the choice of the direction and type of further use of waste land at diferent levels of decomposition of the problem. We 

established connections between the intermediate stages and determined the decision making sequence. These connec-

tions are shown on the node tree. The context diagram displays a single functional block and contacts, through which 

the system interacts with the environment. The planning process for the rational use of disturbed lands is divided into 

separate, subordinate functions in the conceptual A0 diagram. These functions аре displayed in blocks A1, A2 and A3. 

The functional model is focused on obtaining founded results at each of the stages of applying the planning methods. 

Results. We have developed context and concept diagrams of a functional model the planning for the rational use of 

disturbed lands, and diagrams of lower levels of decomposition, which detail the overall function of the process under 

study. Originality. Development of IDEF0 diagrams modeling the process of planning the rational use of disturbed 

lands. Functional modeling allowed us to offer tools, specialists, basic data, methods, regulatory documents necessary 

for the effective functioning of the planning system of rational use of disturbed lands. Practical value. We have estab-

lished the sequence of their application, which can be implemented in land management practices. References 13, fig-

ures 6. 

Key words: functional model, planning, rational use disturbed lands, IDEF 
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