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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сформована в Україні система землекористування остан-

німи роками характеризується низкою еколого-економічних проблем, зумовлених 

недостатнім рівнем ефективності управління земельними ресурсами. У процесі при-

йняття відповідних управлінських рішень важливе значення має інформаційне за-

безпечення, зокрема актуалізація інформації про земельні ресурси, її фінансова дос-

тупність та підвищення корисності. Інформація про землю є основою для управлін-

ня, а діяльність зі збору, аналізу, накопичення й надання такої інформації – одним із 

напрямів управлінської діяльності. Тобто формування системи управління земель-

ними ресурсами має спиратися на постійно поновлювану інформаційну базу про 

об’єкти земельних відносин, що зумовлює необхідність підвищення ефективності 

використання інформаційно-ресурсного потенціалу, а також створення інформацій-

ної системи, що дасть змогу забезпечити організацію збалансованого землеко-

ристування. Однак сьогодні земельно-інформаційні системи функціонують розріз-

нено, базуючись на аналітичних, статистичних і технічних системах, що призводить 

до значної кількості помилок у процесі планування, регулювання, контролю та ор-

ганізації землекористування. 

Системна цілісність інформаційної основи організації землекористування по-

кликана забезпечити ефективне використання земельних ресурсів з урахуванням су-

купного екологічного впливу на їхній стан та формування раціональної системи зем-

леохоронної діяльності. Тому забезпечення збалансованого використання земельних 

ресурсів передбачає еколого-економічне обґрунтування системи інформаційного за-

безпечення управління земельними ресурсами, спрямованої на поєднання різних 

управлінських функцій в інформаційній сфері землекористування. 

Шляхи розв’язання еколого-економічних проблем управління землекористу-

ванням у різний час розглядалися в роботах Д.І. Бабміндри, І.К. Бистрякова, 

Г.Д. Гуцуляка, О.Д. Гнаткович, О.І. Гуторова, Д.С. Добряка, Л.Я. Новаковського, 

С.М. Рогач, А.Я. Сохнича, А.М. Шворака та ін. Питанням інформаційного забезпе-

чення землекористування присвячено роботи Ю.Г. Гуцуляка, Й.М. Дороша, 

О.С. Дорош, О.І. Коваліва, М.Г. Ступеня, А.М. Третяка, М.В. Щурика та ін. Дослі-

дженню функціонування баз даних про земельні ресурси, кадастрових та інформа-

ційних систем присвячено праці багатьох українських вчених, серед яких 

М.О. Володін, С.А. Гальченко, С.Ю. Даншина, Т.О. Євсюков, Р.М. Курильців, 

М.Г. Мальцев, Л.Л. Перович, Л.М. Перович. Питаннями створення земельно-

інформаційних систем займалися зарубіжні дослідники, які заклали відповідні мето-

дологічні основи в цій площині, а саме: Р. Беннет, Я. Вільямсон, Д. Валлес, К. Дейт, 

С. Енемарк, Т. Парсонс, П. Чен та ін. Проблемам формування та функціонування ві-

тчизняних інтегрованих земельно-інформаційних систем присвячено роботи 

В.А. Боклаг, А.С. Бордюжі, А.П. Вервейка, М.Г. Лихогруда, І.В. Кошкалди, 

А.В. Мерзляк, І.М. Семенчук та ін.  

Незважаючи на вагомий внесок науковців у розвиток теорії і практики функці-

онування інформаційних та земельно-кадастрових систем, слід наголосити, що ре-

зультативна система інформаційного забезпечення землекористування залишається 

несформованою. Недосконалість земельного законодавства та недостатній рівень 
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інформативності сучасних земельно-кадастрових документів зумовили потребу в 

подальших дослідженнях у цьому напрямі. На нашу думку, відповідні дослідження  

потребують системного підходу, тобто формування інтегрованої земельно-

інформаційної системи землекористування, що охоплює просторові, правові, техніч-

ні, економічні та екологічні аспекти забезпечення збалансованого управління зе-

мельними ресурсами. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане в межах науково-дослідних робіт Львівського національного 

аграрного університету, зокрема за такими темами: «Розробка науково-методичних 

засад формування організаційних, економічних, інформаційних механізмів регулю-

вання земельних відносин на регіональному рівні» (номер державної реєстрації 

0111U001320, 2011–2015 рр.), у межах якої автором обґрунтовано шляхи вдоскона-

лення інформаційних механізмів управління земельними ресурсами; «Розробка і 

вдосконалення теоретико-методологічних засад земельних відносин та забезпечення 

збалансованого розвитку території» (номер державної реєстрації 0116U003178, 

2016–2020 рр.), згідно з якою вдосконалено теоретико-методологічні основи функ-

ціонування механізму інформаційного забезпечення системи управління земельни-

ми ресурсами. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 

теоретико-методологічних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо еко-

лого-економічних засад інформаційного забезпечення управління земельними ре-

сурсами. 

Для досягнення мети в дисертаційній роботі були поставлені й виконані такі  

завдання: 

 з’ясувати сутність і роль інформаційного забезпечення управління земель-

ними ресурсами; 

 обґрунтувати теоретико-методичний підхід до функціонування системи ін-

формаційного забезпечення управління земельними ресурсами; 

 узагальнити та поглибити концептуальні положення функціонування сис-

теми інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами; 

 обґрунтувати методологічні основи формування еколого-економічного ме-

ханізму інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами; 

 розробити методичні підходи до оцінювання ефективності інформаційних 

систем управління земельними ресурсами; 

 здійснити аналіз сучасного стану та проблем інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами в Україні; 

 розробити структурну схему функціонування єдиного інформаційного про-

стору управління земельними ресурсами; 

 запропонувати інтегровану модель системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами; 

 удосконалити науково-методичний підхід до інфраструктурного забезпе-

чення інтегрованої земельно-інформаційної системи; 

 удосконалити науково-методичні підходи до формування семантичної бази 

даних інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами; 
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 розвинути напрями підвищення інформаційної місткості фінансової та ста-

тистичної звітності у сфері землекористування; 

 обґрунтувати методичні положення геоінформаційного забезпечення нор-

мативної грошової оцінки сільськогосподарських земель. 

Об’єктом дослідження є процес формування та використання інформації для 

управління земельними ресурсами. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування еколого-

економічних засад розвитку системи інформаційного забезпечення управління зе-

мельними ресурсами. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження 

є загальнотеоретичні методи наукового пізнання, фундаментальні положення та 

принципи економіки землекористування, що висвітлені в працях вітчизняних і зару-

біжних учених з проблем управління земельними ресурсами. Для виконання постав-

лених завдань використовували такі методи досліджень: абстрактно-логічний та си-

стемно-структурний (для дослідження сутності та змісту структурних складових си-

стеми інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами); моногра-

фічний (для поглибленого вивчення інформаційних чинників ефективного управ-

ління земельним ресурсами в єдиному інформаційному просторі); статистико-

економічний (з метою обробки статистичних даних під час еколого-економічного 

аналізу сучасного стану та проблем інформаційного забезпечення управління зе-

мельними ресурсами); аналізу ієрархій (для оцінки ефективності земельно-інформа-

ційних систем); розрахунково-конструктивний та експериментальний (для обґрун-

тування напрямів розвитку та шляхів підвищення ефективності інформаційного за-

безпечення управління земельними ресурсами); експертних оцінювань та множин-

ної рангової кореляції (з метою уточнення переліку індикаторів для кадастрового 

обліку та моніторингу земель, а також подальшого їх ранжування за основними ці-

льовими векторами відбору для еколого-економічного аналізу землекористування); 

аналізу та синтезу (для розроблення методичних положень облікового відображення 

земельних ресурсів); абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень і формулю-

вання висновків) тощо. 

Інформаційну основу дослідження становлять вітчизняні та міжнародні зако-

нодавчі й нормативні акти у сфері землекористування, аналітичні дані Державного 

земельного кадастру (ДЗК), матеріали і звіти Державної служби статистики України, 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерства 

юстиції України, а також методичні рекомендації наукових установ, праці вітчизня-

них і зарубіжних учених, матеріали власних досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається особистим внеском 

автора у розв’язання актуальної наукової проблеми в галузі економіки природоко-

ристування, що полягає в поглибленні теоретико-методологічних засад та обґрунту-

ванні практичних напрямів інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами. Найвагомішими результатами, що визначають наукову новизну дослі-

дження, є: 

вперше: 

 обґрунтовано теоретико-методичний підхід до функціонування системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, що передбачає ін-
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теграцію її основних інформаційних потоків у межах автоматизованих підсистем за-

гальної земельно-інформаційної системи, а саме земельного кадастру, землеустрою, 

моніторингу земель та аналітичного обліку земель, для обґрунтування еколого-

економічних заходів щодо збалансованого землекористування; 

 розроблено методичні підходи до оцінювання ефективності інформаційних 

систем управління земельними ресурсами, що передбачають декомпозицію управ-

лінських рішень у сфері землекористування та визначення ролі кожної інформацій-

ної системи в забезпеченні управлінських потреб на основі даних про відповідність 

цих систем критеріальним параметрам ефективності; 

 запропоновано інтегровану модель системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами, яка полягає в диференційованому підході до за-

стосування інформаційних систем у розрізі відповідних рівнів визначених функціо-

нальних блоків та взаємопов’язаних процесів, що виступають інструментами де-

тального опису цієї системи; 

удосконалено: 

 концептуальні положення функціонування системи інформаційного забез-

печення управління земельними ресурсами, що, на відміну від існуючих, передба-

чають інтеграцію правових, просторових, економічних, екологічних та технічних 

аспектів такого процесу завдяки розвитку принципів, формулюванню еколого-

економічних імперативів, систематизації функцій та елементів його організації; 

 методологічний підхід до формування еколого-економічного механізму 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, який, на відміну 

від традиційного уявлення, представлено як сукупність чотирьох гармонічно поєд-

наних підсистем: інституціональної, функціональної, регулюючої та прийняття рі-

шень; 

 структурну схему функціонування єдиного інформаційного простору     

управління земельними ресурсами, який формується на базі земельно-

інформаційних систем земельного кадастру, моніторингу та обліку земель, земле-

впорядного та картографо-геодезичного фондів, а також відомчих кадастрів і баз да-

них, що сприяє вирішенню проблем фрагментарності інформаційного фонду, дуб-

лювання і суперечливості інформації, що надходить із різних джерел; 

 науково-методичний підхід до інфраструктурного забезпечення інтегрова-

ної земельно-інформаційної системи, що, на відміну від існуючих, дає змогу враху-

вати чинники формування структури просторових і семантичних даних та передба-

чає запровадження інструментів гармонізації міжвідомчої взаємодії автоматизова-

них систем сукупності кадастрів, фондів і баз даних під час формування та перемі-

щення інформаційних потоків; 

 структуру семантичної бази даних інформаційного забезпечення управлін-

ня земельними ресурсами завдяки уточненню переліку індикаторів для кадастрового 

обліку та моніторингу земель сільськогосподарського призначення, а також по-

дальшому їх ранжуванню за основними цільовими векторами відбору для еколого-

економічного аналізу землекористування (вагомістю, доступністю і оперативністю, 

витратами на одержання інформації); 
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 методичні положення геоінформаційного забезпечення нормативної гро-

шової оцінки земель сільськогосподарського призначення з урахуванням вітчизня-

них умов, при цьому конкретизовані основні вимоги, яким повинні відповідати зе-

мельно-оціночні роботи в частині застосування геоінформаційних технологій; 

набули подальшого розвитку: 

 визначення сутності інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами як процесу організації цілеспрямованих масивів інформації та інформа-

ційних потоків, що передбачає накопичення, аналіз, обробку, зберігання та поши-

рення інформації про стан та використання земельних ресурсів з метою прийняття 

ефективних управлінських рішень; 

 теоретико-методичні положення вдосконалення системи земельно-ка-

дастрового обліку як основи інформаційного забезпечення землекористування, що, 

на відміну від існуючих, враховують еколого-економічні аспекти вказаного процесу 

шляхом розвитку нових функцій ведення державного земельного кадастру, зорієн-

тованих на екологічні та економічні процеси управління земельними ресурсами; 

 науково-методичні підходи до автоматизації інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами, які спрямовані на інформування суб’єкта управ-

ління що, на відміну від існуючих, передбачають перехід до системної автоматизації 

формування і вибору оптимального управлінського рішення, його графічну форма-

лізацію та моделювання; 

 методичні положення обліково-аналітичного забезпечення управління зе-

мельними ресурсами шляхом трансформації форм фінансової (розширення структу-

ри необоротних активів у частині земельних ресурсів) та статистичної (запрова-

дження інтегрованої форми статистичного спостереження за земельними ресурсами) 

звітності з метою підвищення їх інформаційної місткості щодо кількісного і якісно-

го стану земельних ресурсів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені 

теоретико-методологічні та прикладні положення логічно доведено до рівня кон-

кретних пропозицій, можливих для впровадження в науку і практику еколого-

економічного забезпечення системи управління земельними ресурсами. Деякі з них 

можуть бути використані в процесі ведення державного земельного кадастру та   

функціонування системи інформаційного забезпечення землекористування. 

Науково-методичні підходи та рекомендації автора щодо економічних та еко-

логічних засад інформаційного забезпечення системи управління земельними ресур-

сами використані в практичній діяльності Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області під час підготовки до проведення земельних торгів (довідка 

№ 20-13-0.1-6445/2-19 від 25.09.2019 р.). Результати досліджень щодо розвитку рин-

ку інформаційних послуг для забезпечення збалансованого землекористування 

впроваджені Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області при 

адмініструванні Державного земельного кадастру (довідка № 31-22-0.2-3394/2-19 від 

06.06.2019 р.). Запропоновані рекомендації дисертанта щодо вдосконалення методів 

отримання земельно-кадастрової інформації та застосування її для завершення зе-

мельної реформи використано в роботі Самбірського районного виробничого відді-

лу Львівської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» (до-
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відка № 27-451 від 06.09.2019 р.). Теоретичні, методичні та практичні пропозиції ав-

тора щодо формування структури інтегрованої земельно-інформаційної системи ви-

користано в роботі Стрийської районної ради Львівської області під час підготовки 

рішень та інших нормативних документів (довідка № 336 від 02.10.2019 р.). 

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі Львівського національного аграрного університету у підготовці студентів, 

зокрема під час розроблення навчально-методичних матеріалів із дисциплін «Еко-

номіка природокористування», «Моніторинг та охорона земель», «Державний земе-

льний кадастр» та «Автоматизована реєстраційна система» (довідка № 01-27-03-317 

від 17.02.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення і висновки дисертації роз-

роблено автором самостійно. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертаційній роботі використано лише ті положення, які є результатом самостійної 

роботи здобувача. Наукові результати здобувача є внеском у розвиток економічної 

науки з питань інформаційного забезпечення раціонального використання та охоро-

ни земель. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисертацій-

ного дослідження доповідалися й одержали схвалення на міжнародних та всеукраїн-

ських науково-практичних конференціях, а саме: «Екологічні, технологічні та соціа-

льно-економічні аспекти ефективного використання матеріально-технічної бази 

АПК» (Львів, 2008 р.), «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпоря-

дкуванні» (Ужгород, 2009 р.), «Міжнародна співпраця та інтеграція в процесі підго-

товки фахівців з землевпорядкування та кадастру» (Одеса, 2009 р.), «Нові технології 

в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» (Ужгород, 2010 р.), «Зелена 

економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції» (Одеса, 2011 р.), «Актуальні про-

блеми розвитку регіональних АПК» (Луцьк, 2011 р.), «Проблеми збалансованого ро-

звитку аграрного сектора економіки» (Київ, 2015 р.), «Baltic Surveying '15» (Латвія, 

Єлгава, 2015 р.), «Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та еко-

логічні аспекти» (Ірпінь, 2016 р.), «Економічні, соціальні та екологічні проблеми ро-

звитку агропродовольчої сфери» (Харків, 2016 р.), «Управління земельними ресур-

сами України в умовах децентралізації влади: стан, проблеми і перспективи їх вирі-

шення» (Київ, 2016 р.), «Екологія і природокористування в системі оптимізації від-

носин природи і суспільства» (Тернопіль, 2016 р.), «Проблеми збалансованого при-

родокористування в агросфері» (Київ, 2016 р.), «Модернізація  національної системи 

управління державним розвитком: виклики і перспективи» (Тернопіль, 2016 р.), 

«Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії 

стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти» (Полтава, 

2016 р.), «Стратегические направления развития АПК стран СНГ» (Росія, Барнаул, 

2017 р.), «Геодезия, землеустройство и кадастры: вчера, сегодня, завтра» (Росія,  

Омськ, 2017 р.), «Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w roznych 

dziedzinach gospodarki» (Польща, Камйонка, 2016 - 2017 рр.), «Збалансоване приро-

докористування: традиції, перспективи та інновації» (Київ, 2017 - 2018 рр.), «Систе-

мна взаємодія кадастрів: проблемні питання методологічного, інституційного та ін-

формаційного забезпечення» (Київ, 2019 р). 
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Публікації. За темою дисертації опублікована 51 наукова праця, зокрема дві 

монографії, з яких одна –  одноосібна, два підручники, 26 статей у наукових фахо-

вих виданнях, з яких 12 – у виданнях іноземних держав та виданнях України, що 

входять до міжнародних наукометричних баз, 21 праця апробаційного характеру. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисер-

тації становить 445 сторінок, з яких основного тексту – 347 сторінок. Робота містить 

51 рисунок, 34 таблиці, 9 додатків, а також список використаних джерел із 387 на-

йменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено основні завдання, окрес-

лено об’єкт і предмет дослідження, його методику, відображено наукову новизну, 

практичну цінність результатів дослідження та відомості про їх апробацію. 

У першому розділі – «Теоретичні засади інформаційного забезпечення   

управління земельними ресурсами» – визначено сутність та роль інформаційного 

забезпечення в системі управління земельними ресурсами, обґрунтовано еколого-

економічні імперативи та поглиблено концептуальні положення функціонування си-

стеми інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами з урахуван-

ням світового досвіду розвитку земельно-кадастрових систем. 

Встановлено роль та місце інформаційного забезпечення в системі управління 

земельними ресурсами, зокрема для ідентифікації прав на землю, здійснення земле-

устрою, регулювання ринкового обігу земель, фіскального регулювання землеко-

ристування, просторової організації території, обліку кількості, якості та вартості 

землі, планування та контролю за використанням земель, охорони земель тощо. До-

ведено, що ефективне інформаційне забезпечення – це не лише система елементів 

отримання інформації для управління земельними ресурсами та структура взає-

мозв’язків між ними, а й динамічний процес організації масивів цієї інформації та 

інформаційних потоків. З огляду на це, уточнено сутнісно-змістову основу поняття 

«інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами» як процесу органі-

зації цілеспрямованих масивів інформації й інформаційних потоків, що передбачає 

накопичення, аналіз, обробку, зберігання і поширення інформації про стан та вико-

ристання земельних ресурсів з метою прийняття ефективних управлінських рішень. 

Визначено, що основою формування достовірної інформації для прийняття 

управлінських рішень є встановлення порядку її формалізації та візуалізації. Врахо-

вуючи це, процес інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами 

має передбачати взаємодію інформаційних потоків у межах основних підсистем за-

гальної земельно-інформаційної системи, а саме: земельного кадастру, землеустрою, 

моніторингу земель та їх аналітичного обліку (рис. 1). 

До основних методів та інструментарію формування інформаційного потоку 

для цілей управління земельними ресурсами віднесено кадастровий облік, адміні-

стративний облік, фінансово-господарський облік, статистичні спостереження, зем-

левпорядні вишукування, топографо-геодезичні та картографічні вишукування,  

ґрунтові обстеження, інвентаризацію земель, розрахунок і моделювання даних, ан-

кетне опитування тощо. 
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
–  потоки інформації 

 

Рис. 1. Схема інформаційних потоків у системі інформаційного забезпечення управ-

ління земельними ресурсами. 
 

Джерело: сформовано автором. 

 

Визначено, що сьогодні основою для формування земельно-кадастрової ін-

формації на державному рівні є ДЗК. Він виступає механізмом гарантування прав 

власності на землю і державного управління земельними ресурсами, виконуючи цю 

функцію з допомогою земельно-кадастрової інформації. Проаналізовано значущість 

земельно-кадастрових даних в інформаційному забезпеченні управління земельними 

ресурсами. Охарактеризована система взаємозв’язків державного земельного кадас-

тру з економічними процесами управління земельними ресурсами та економічний 

ефект від них. Результати аналізу зарубіжних моделей організації земельно-

кадастрових систем засвідчили, що складовими таких систем повинні бути юридич-
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ні, технічні та економічні елементи, а забезпечення їх функціонування здійснюється 

з використанням засобів автоматизації. 

Аналіз характеристик та проблем функціонування вітчизняного земельного 

кадастру з урахуванням запропонованих шляхів імплементації світового досвіду   

розвитку земельно-кадастрових систем дав змогу обґрунтувати еколого-економічні 

імперативи інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, зокре-

ма: максимально можливу реалізацію умов для формування банків даних про кіль-

кісний і якісний стан земель; застосування автоматизованих інформаційних систем з 

метою забезпечення оптимальних параметрів екологічних і соціально-економічних 

функцій землекористування; забезпечення процесного підходу щодо збору, обробки 

та зберігання всієї сукупності інформаційних відомостей про екологічні та економі-

чні характеристики земельних ресурсів; функціонування системи міжвідомчої взає-

модії завдяки інформаційному та електронному обміну інформацією про основні ха-

рактеристики земельних ресурсів; забезпечення повноти, достовірності, актуальнос-

ті і обґрунтованості наданої інформації про стан земельних ресурсів, включаючи ві-

домості про їх екологічний стан; широке використання сучасних інформаційних та 

геоінформаційних технологій, зокрема матеріалів дистанційного зондування Землі; 

формування єдиного інформаційного простору землекористування, впровадження 

принципів і механізмів цифрової економіки у сферу використання земельних ресур-

сів; ефективність процесу інформаційного забезпечення. Однією з найважливіших 

умов, що визначають імперативи функціонування системи інформаційного забезпе-

чення управління земельними ресурсами, є інформаційні потреби суб’єктів управ-

ління для прийняття оптимальних рішень. Розкриваючи ці умови, інформаційні по 

треби виявляються залежними від предмета свого задоволення – інформації, а нова 

інформація породжує потребу в ще новішій інформації, що формує постійну дина-

міку відповідних потреб та інтересів. 

Перспективним напрямом розвитку інформаційного забезпечення є форму-

вання єдиного інформаційного ресурсу для цілей управління земельними ресурсами, 

основними аспектами якого повинні стати подолання інформаційної роз’єднаності 

управлінських структур і кадастрів, створення єдиної інформаційної системи про 

земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна, здатної відображати якісні й  

кількісні характеристики продуктивного потенціалу земель. З метою ефективного 

функціонування системи інформаційного забезпечення управління земельними ре-

сурсами доцільною є інтеграція правових, просторових, економічних, екологічних 

та технічних аспектів такого процесу на основі єдиних принципів, сформульованих 

еколого-економічних імперативів, упорядкованих функцій та елементів його органі-

зації. У зв’язку з цим розкрито ключові принципи системи інформаційного забезпе-

чення управління земельними ресурсами: необхідності, достовірності, об’єктив-

ності, доречності, ефективності, повноти, достатності, безперервності, доступності, 

емерджентності, своєчасності, системності, перспективності. Важливим моментом 

при цьому є систематизація функцій, які ця система виконує, зокрема таких: право-

ва, інституціональна, управлінська, планувальна, організаційна, обліково-

оцінювальна, контрольно-аналітична і соціальна. Вказані принципи та функції разом 

з еколого-економічними імперативами створюють основу для функціонування еле-

ментів послідовної дії (циклів) системи інформаційного забезпечення управління 
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земельними ресурсами, а саме: накопичення, аналізу та обробки достовірної ін-

формації; прийняття управлінських рішень стосовно конкретних умов; поширення 

інформації; здійснення контролю за реалізацією управлінських рішень та забезпе-

чення зворотного зв’язку. 

У другому розділі – «Методологічні основи формування еколого-еконо-

мічного механізму інформаційного забезпечення управління земельними ре-

сурсами» – обґрунтовано теоретико-методологічний базис функціонування земель-

но-інформаційних та кадастрових систем, а також методологічний підхід до форму-

вання еколого-економічного механізму інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами. 

Визначено, що забезпечення функціонування інтегрованої земельно-інфор-

маційної системи передбачає формування інституціонального, інформаційно-аналі-

тичного, програмного, фінансового та організаційно-технологічного інструмента-

рію, а також вибір і оснащення його на всіх рівнях управління засобами накопичен-

ня, аналізу, обробки, зберігання та поширення інформації про стан і використання 

земельних ресурсів з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Доведено, 

що теоретико-методологічним базисом проєктування інтегрованої земельно-інфор-

маційної системи мають бути системний та процесний підходи, а також економіко-

математичне моделювання досліджуваних процесів. Системний підхід полягає у до-

слідженні властивостей окремих підсистем, а процесний підхід та економіко-

математичне моделювання застосовуються під час вивчення й формування інфор-

маційних потоків та визначення зв’язків між ними. 

Згідно з положеннями загальної теорії систем, створення системи інформацій-

ного забезпечення управління земельними ресурсами, відокремлюючи та структу-

руючи процеси формування системи, розроблення і введення певних її складових як 

у розрізі фінансово-часових чинників, так і з огляду на розроблювачів зі споживача-

ми, надає можливість необхідного забезпечення й упорядкування всіх етапів її фор-

мування та фінансування. З метою визначення оптимальних способів і методів орга-

нізації інформаційних потоків необхідним є обов’язковий аналіз складу та структу-

ри інформаційного фонду чинної системи інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами. За результатами аналізу є можливість визначити раціональ-

ний набір необхідних показників. При цьому залежно від джерел інформаційних по-

токів підтримку всіх етапів інформаційного процесу мають забезпечувати інформа-

ційні системи. 

Нині процес управління земельними ресурсами в Україні забезпечують різні 

інформаційні системи: Державного земельного кадастру, обліку земель, моніторин-

гу земель, землеустрою. Досить актуальним питанням є оцінювання їх значущості. 

Нами розроблені методичні підходи до такої оцінки, які спрямовані на визначення 

ролі окремих інформаційних систем у забезпеченні управлінських потреб, які пе-

редбачають: визначення критеріальних параметрів оцінювання ефективності інфор-

маційних систем (доступність, повнота та оперативність); декомпозицію управлін-

ських рішень за цілями управління; аналіз відповідності інформаційних систем кри-

теріальним параметрам ефективності та визначення їх позиції стосовно окремого 

управлінського рішення. Відповідно до цілей управління земельними ресурсами за-

пропоновано виділити такі сфери прийняття управлінських рішень: планування ви-
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користання земель; просторова організація території та використання земель; охо-

рона земель; контроль та регулювання землекористування; регулювання ринку зе-

мель. Для оцінювання ефективності інформаційних систем стосовно окремого 

управлінського рішення формуються матриці відповідності, в яких зазначається бал, 

що характеризує роль цих систем у прийнятті рішень за критеріальними параметра-

ми  (табл. 1). Оцінювання здійснюється за такою градацією: 3 бали – найвища роль 

інформаційної системи у прийнятті управлінського рішення; 2 бали – посередній 

вплив; 1 – роль інформаційної системи незначна. 

Таблиця 1 

Оцінка ефективності інформаційних систем управління 

земельними ресурсами в Україні (за трибальною шкалою) 

Сфера прийняття 

управлінських рішень 

Інформаційні системи 

Державного 

земельного 

кадастру 

обліку 

земель 

моніторингу 

земель 
землеустрою 

д
о
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у

п
н

іс
ть

 

п
о
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о
п

ер
ат
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п
о
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іс
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д
о
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у

п
н

іс
ть

 

п
о

в
н

о
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о
п
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ат

и
в
н

іс
ть

 

Планування використання 

земель  
3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 3 2 

Просторова організація тери-

торії та використання земель 
2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 

Охорона земель 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

Контроль та регулювання 

землекористування 
1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Регулювання ринку земель 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Разом 
8 9 10 11 7 8 8 7 6 7 9 9 

27 26 21 25 
Джерело: авторська розробка. 

 

Дійшли висновку, що сьогодні функцію обслуговування процесу управління 

земельними ресурсами найефективніше виконує інформаційна система ДЗК. За ре-

зультатами проведеного оцінювання є можливість прийняти рішення щодо вдоско-

налення чинних інформаційних систем або про створення принципово нової інфор-

маційної системи, що відповідає потребам управління земельними ресурсами. 

Запропоновано еколого-економічний механізм інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами розглядати як систему елементів, які охоплюють 

інституції, інструменти, технології та забезпечувальну складову організації ціле-

спрямованих масивів інформації й інформаційних потоків з метою прийняття ефек-

тивних управлінських рішень щодо використання земельних ресурсів. Враховуючи 

взаємозв’язки основних складових та інформаційних потоків, що формуються для 

прийняття управлінських рішень, запропоновано схему структури еколого-
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економічного механізму інформаційного забезпечення управління земельними ре-

сурсами, що передбачає систематизацію його елементів (рис. 2).  
 

 

 

Об’єкт: земельні ресурси 

 

Суб’єкти:  землекористувачі, 

землевласники, органи влади 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Зворотний 

зв'язок 

Управлінський 

вплив 

Вихід Вхід 

Інституціо-
нальна 

підсистема 

Підсистема 
прийняття 

рішень 

Еколого-економічні 

інструменти 

формування потоків 

 

Функціональна 

підсистема 

 

Інститути та 

інституції 

Методи та способи 

формування й 

обробки 
 

 

Автоматизована 

система обміну 

  

Регулююча 
підсистема 

Інформаційні 

потоки 

Інформаційні 

потоки 

 

Рис. 2. Структура еколого-економічного механізму інформаційного  

забезпечення управління земельними ресурсами. 
Джерело: сформовано автором. 

 

Під організаційною структурою еколого-економічного механізму інформацій-

ного забезпечення управління земельними ресурсами розуміється поєднання спосо-

бів функціонування її елементів і підсистем. Запропонований еколого-економічний 

механізм інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами налічує 

чотири гармонічно поєднані підсистеми: інституціональну, функціональну, регу-

люючу та прийняття рішень. Таке поєднання в межах підсистем дає змогу забез-

печити функціонування складних елементів, оскільки їх можливо розглядати як 

цілісні системи і як окремі елементи загальної підсистеми. 

У рамках системи управління земельними ресурсами на місцевому рівні об-

ґрунтовано впровадження функціонально-цільового аналізу масивів різнопланової 

інформації, що дає змогу істотно скоротити терміни обробки та аналізу інформації. 

Обґрунтовано структурно-логічну схему інформаційного забезпечення землеохо-

ронної діяльності на місцевому рівні. 
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Завдання ефективного землекористування вимагають застосування сучасних 

методів та інформаційних технологій підтримки прийняття рішень. Такі системи 

ґрунтуються на ефективному використанні геоінформаційних систем (ГІС) для 

аналізу і подання просторових даних, а також методів підтримки прийняття рі-

шень. Зважаючи на запровадження міжвідомчих цифрових структурних взає-

мозв’язків, виняткової ваги набуває забезпечення аналогічних відносин у процесі 

формування, накопичення, користування та обміну просторовими даними. У 

зв’язку з цим обґрунтовано доцільність створення Національної інфраструктури 

геопросторових даних, що передбачає забезпечення зростаючих потреб суспільст-

ва у всіх видах географічної інформації, підвищення ефективності застосування 

геопросторових даних та геоінформаційних технологій в інтересах сталого розви-

тку суспільства для вирішення основних завдань управління земельними ресурса-

ми. Інфраструктурне забезпечення системи просторових даних можна окреслити 

через ключові групи, а саме: депозитарій інформаційного наповнення, перелік ви-

значених сервісів даних, доступність та геообробку відповідних послуг і допов-

нень. 

У третьому розділі – «Еколого-економічний аналіз сучасного стану та  

ефективності інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами 

в Україні» – здійснено аналіз стану та проблем інформаційного забезпечення       

управління земельними ресурсами в Україні, за результатами якого розроблено 

структурну схему функціонування єдиного інформаційного простору управління 

цими ресурсами. 

Сьогодні основним інструментом забезпечення органів управління інформа-

цією про земельні ресурси є матеріали кадастрового обліку та статистичної звітнос-

ті, що дають змогу проаналізувати розподіл земель за формами власності на землю, 

категоріями цільового використання, власниками та користувачами землі тощо. Од-

нак чинна система статистичних спостережень та кадастрового обліку земель спря-

мовується переважно на систематизацію правових характеристик і меж землеволо-

дінь. Вона є недостатньою для потреб еколого-економічного обґрунтування викори-

стання земельних ресурсів. Державний земельний кадастр нині майже не зорі-

єнтовано на облік необхідної інформації про землю як про природний ресурс. Це 

призводить до того, що уявлення про землю як об’єкт управління в процесі кадаст-

рового обліку виявляється недостатньо сформованим, відомості земельного кадаст-

ру не дають вичерпного уявлення про еколого-економічний стан землекористуван-

ня, що, своєю чергою, може спричинити прийняття екологічно необґрунтованих 

управлінських рішень.  

Встановлено, що створення земельно-кадастрових карт та інших планово-

картографічних матеріалів за результатами знімань, опис характеристик земель і об-

лік цієї інформації в базах даних автоматизованої системи земельного кадастру є ос-

новою для виконання завдань оцінки та оподаткування земель. Проте достовірність 

та якість відповідної інформації є недостатньою. Так, не забезпечується повнота ві-

домостей про всі земельні ділянки: за даними Держгеокадастру, станом на початок 

2019 р. у державному реєстрі земель обліковуються семантичні та картографічні ха-

рактеристики лише близько 19,2 млн земельних ділянок загальною площею 

40965,2 тис. га, тобто близько 70 % від загальної площі України. 
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Облікові дані ДЗК дають змогу зробити оптимальні висновки щодо земле-

власників і землекористувачів. Чим більше показників ця інформація охоплюватиме, 

тим ширший і всебічний аналіз можна провести та, як результат, ефективніше пла-

нувати й контролювати процес використання земель.  

Попри те, що більша частина земельного фонду України сьогодні перебуває у 

приватній власності (табл. 2), з боку держави потрібен постійний контроль за вико-

ристанням земель. Для забезпечення такого нагляду органи влади повинні володіти 

повною й оперативною інформацією про використання земель. Джерелом вихідної 

інформації, яка формується для складання статистичної звітності, є дані, що їх 

отримують у сільських, селищних, міських радах, оскільки вони є первинною оди-

ницею обліково-інформаційної звітності. 

Таблиця 2 

Трансформація структури та розподілу земельного фонду України  

за формами власності  

Форма  

власності 

1990 р. 1998 р. 2009 р. 2017 р. 

тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % 

Державна  60354,8 100,0 30097,0 49,9 29246,5 48,5 27643,6 45,8 

Приватна - - 3393,8 5,6 31035,7 51,4 32528,9 53,9 

Колективна - - 26864,0 44,5 72,6 0,1 55,1 0,1 

Комунальна - - - - - - 127,3 0,2 

Усього 60354,8 100,0 60354,8 100,0 60354,8 100,0 60354,9 100,0 
Джерело: розраховано за даними Держстату. 

 

Здійснюючи аналіз окреслених форм статистичних спостережень за станом 

земельного фонду, а також нововведених форм адміністративної звітності з кількіс-

ного обліку земель, варто виділити їх тотожні властивості, а саме: застосовується 

класифікація земель згідно з їх цільовим призначенням у розрізі адміністративно-

територіальних утворень; застосування даних, отриманих завдяки вказаним формам 

звітності, дає можливість реалізації земельного обліку на вищих управлінських рів-

нях (зокрема державному і регіональному) через зіставлення та узагальнення звіт-

них матеріалів локального рівня; земельний облік здійснюється тільки за кількісни-

ми характеристиками, не зважаючи на вид цільового призначення земель; отримані 

дані за допомогою форм статистичних спостережень за станом земельного фонду, а 

також форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель є базисом, який 

забезпечує проведення вітчизняного моніторингу земельних відносин. 

Можливість ухвалювати економічно ефективні управлінські рішення у сфері 

землекористування на основі достовірної інформації визначає економічну ефектив-

ність системи інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами. От-

же, можна стверджувати, що економічний ефект від функціонування цієї системи 

досягається через реальну економічну віддачу від оптимальних управлінських рі-

шень за рахунок отриманої інформації. Зокрема, цей ефект може бути досягнутий 

завдяки підвищенню обсягів надходження податків за землю, підвищенню врожай-

ності сільськогосподарських культур, поліпшенню якісних характеристик ґрунтів 

тощо.  
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Ефективність інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами 

частково можливо оцінити, застосовуючи методику Land Governance Assessment 

Framework (LGAF), запропоновану Міжнародним банком реконструкції та розвитку. 

Методика охоплює шість основних блоків, одним з яких є блок «Надання публічної 

інформації про землю». Цей блок, своєю чергою, передбачає аналіз індикаторів за 

чотирма групами, а саме: повнота реєстру; надійність відомостей; економічна до-

цільність і сталість; прозорість сервісних витрат. Оцінка індикаторів здійснюється за 

градацією з чотирьох рівнів: A – найкращий варіант для створення хорошого сцена-

рію управління землею; В – другий найкращий набір варіантів, що сприяють досяг-

ненню належного управління землею; C – намагається відповідати критеріям на-

лежного управління землею; D – немає спроб за індикатором, які б свідчили про хо-

роше управління землею. У табл. 3 наведено результати аналізу ефективності       

управління земельними ресурсами в Україні за індикаторами блоку «Надання пу-

блічної інформації про землю». 

Таблиця 3 

Оцінка показників ефективності управління земельними ресурсами в Україні 

щодо публічності інформації 

Індикатори A B C D 

Повнота реєстру 

Позначення на карті чи створення схеми реєстрових записів є пов-

ним 
  +  

Важливі з економічного погляду приватні обтяження записуються  +   

Важливі з економічного погляду державні обмеження чи обтяжен-

ня записуються 
 +   

У реєстрі можна легко вести пошук  +   

До записів у реєстрі легко отримати доступ   +  

Реакція на прохання отримання доступу до записів у реєстрі є  

вчасною 
  +  

Надійність записів 

Стандарти обслуговування публікуються, і за їх дотриманням  

ведеться контроль 
 +   

Інформація у реєстрі/кадастрі оновлена   +  

Економічна доцільність і сталість 

Вартість реєстрації передачі майна є низькою  +   

Реєстр є фінансово стабільним через сплату внесків    + 

Існує достатньо капіталовкладень у систему   +  

Прозорість сервісних витрат 

Схема тарифів доступна для громадськості    + 

Неофіційні виплати не заохочуються    + 
Джерело: сформовано за методикою LGAF. 

 

Перехід світової спільноти на цифровий формат обміну даними дає змогу 

здійснювати управління земельними ресурсами через інтегровані операційні систе-

ми. Інтеграція інформаційних систем у сфері земельних відносин, зокрема системи 

земельного кадастру, моніторингу земель, Державного реєстру речових прав на не-
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рухоме майно, матеріалів Державного фонду землевпорядної інформації та Держав-

ного картографо-геодезичного фонду, відомчих кадастрів та баз даних міністерств і 

відомств, а також науково-дослідних інститутів та інших організацій, дозволить під-

вищити ефективність та оперативність інформаційного забезпечення управління зе-

мельними ресурсами. Можлива структурна схема інтеграції, спрямована на вирі-

шення проблем фрагментарності інформаційного фонду, дублювання і суперечливо-

сті інформації, що надходить з різних джерел, наведена на рис. 3. 
 
 

 

Державний реєстр речових прав на 

нерухоме майно 
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кадастрів України 

 

Інформаційні системи 

відомчих баз даних України 

 

 

 

Рис. 3. Структурна схема єдиного інформаційного простору 

управління земельними ресурсами. 
Джерело: сформовано автором. 

 

Формування інформаційного простору автоматизованої системи повинно здій-

снюватися за результатами проведення інвентаризації земель, ґрунтово-біологічних 

досліджень, проєктів землеустрою, економічної оцінки земель та даних поточного 

обліку. Дані моніторингу земель про екологічний стан земельних ресурсів повинні 

бути складовою частиною інформаційного простору управління земельними ресур-

сами, тому особливе значення для цілей управління має зв’язок зі системою цього 

моніторингу.  
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Упродовж найближчих періодів визначальною умовою розвитку системи зем-

лекористування буде потреба в поліпшенні земельно-кадастрової системи обліку 

угідь, зокрема щодо наявності об’єктивних та реальних даних про якісно-кількісні 

характеристики у сфері земельних відносин. Для забезпечення моніторингу земель 

необхідно насамперед визначити інформаційні потреби всіх суб’єктів, створити сис-

тему оцінки стану досліджуваного середовища на основі широкого переліку показ-

ників, розробити та реалізувати програми моніторингу різних рівнів, провести необ-

хідні базові спостереження та забезпечити постійні збирання, оброблення та аналіз 

даних моніторингу, оцінку якості відповідної інформації, розробити на основі від-

повідної інформації моделі змін середовища, підготувати висновки та сформувати 

пропозиції. 

Сьогодні з метою отримання відомостей про потенційні можливості викорис-

тання, продуктивності і якості сільськогосподарських земель необхідно системати-

зувати значний обсяг статистичної звітності, дані агрохімічних обстежень, схеми та 

карти ґрунтів, топографічні карти, ландшафтні характеристики угідь, іншу інформа-

цію, яку збирають протягом усього циклу функціонування земельної ділянки. З ура-

хуванням цього виділено необхідні напрями вдосконалення збору інформації: ви-

значення інформаційних потреб усіх суб’єктів земельних відносин; створення сис-

теми оцінки стану землекористування на основі сукупності показників, що характе-

ризують стан та рівень використання земель; обґрунтування показників впливу ан-

тропогенних і природних чинників на земельно-ресурсний потенціал і його складо-

ві; визначення оптимальних значень згаданих показників з метою порівняння фак-

тичних показників з нормативами; розробка та реалізація програми моніторингу зе-

мель різних рівнів; проведення базових спостережень і забезпечення постійного 

збирання, оброблення й аналізу даних моніторингу та оцінки якості такої інформа-

ції, розроблення на її основі моделі змін землекористування. 

У четвертому розділі – «Удосконалення системи інформаційного забезпе-

чення управління земельними ресурсами» – запропоновано інтегровану модель 

системи інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами та удоско-

налено науково-методичний підхід до інфраструктурного забезпечення інтегрованої 

земельно-інформаційної системи. 

Центральною та першочерговою ціллю інформаційного забезпечення системи 

управління земельними ресурсами є відображення у вільному доступі об’єктивних, 

відповідних та необхідних даних, які нададуть можливість ефективного функціону-

вання такої системи, а також забезпечать раціональне використання й відтворення 

земель. Однак накопичення значного за обсягом інформаційного масиву не сприяє 

підвищенню репрезентативності геопросторових та картографічних даних у сфері 

землекористування. Таке протиріччя спричинене відсутністю загального підходу до 

інтеграції різнорідних інформаційних даних в єдиній земельно-інформаційній сис-

темі. У зв’язку з цим запропоновано інтегровану модель формування системи інфор-

маційного забезпечення управління земельними ресурсами, що передбачає виділен-

ня таких функціональних блоків: джерела інформації; інформаційний простір; ін-

фраструктурне забезпечення; функціональне використання інформації; механізм ін-

формаційного забезпечення (рис. 4). 
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Рис. 4. Інтегрована модель системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами. 
Джерело: сформовано автором. 
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Кожен із наведених блоків передбачає узгодження процесів подальшого ін-

формаційного обміну на базі реалізації визначених міжвідомчих взаємозв’язків.  

Формування продуктивної інформаційної бази в системі управління земельними ре-

сурсами має на меті забезпечення збалансованого взаємоузгодженого функціону-

вання управлінських структур на всіх рівнях. Створення єдиного інформаційного 

простору передбачає повне усунення всіх видів невідповідностей та дублювань у 

процесі збирання, накопичення й аналізу інформаційних матеріалів на кожному з 

етапів звітного відображення, а також уніфікацію електронних форм усіх видів звіт-

ності. Ґрунтуючись на системі отримуваних різноманітних інформаційних матеріа-

лів, створюється певний інформаційний базис, у межах якого виокремлюють відпо-

відні блочні інформативні групи, що містять визначені спектри впорядкованих да-

них. 

Ефективна робота інформаційної інфраструктури в системі управління зе-

мельними ресурсами як цілісної техніко-технологічної мережі можлива тільки за 

умови раціонального функціонування допоміжних інструментів, зокрема інститу-

ційно-правового, організаційно-фахового, програмно-апаратного забезпечення то-

що. Різноступеневість особливостей системи управління земельними ресурсами має 

на меті можливість вільного інформаційного доступу всіх управлінських органів різ-

ного ієрархічного рівня (від держави до суб’єкта господарювання) у сфері землеко-

ристування. 

Серед головних функцій інтегрованої системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами є ті, що належать до компетенції самої системи 

управління, зокрема: облік земельних ділянок, виділення їх меж і проведення ка-

дастрової оцінки; обґрунтування й розробка нормативно-правових документів у 

сфері землекористування, обігу земель, а також законопроєктів про внесення змін до 

земельного законодавства; розробка нормативно-правової та методичної документа-

ції за регламентації взаємозв’язків і координації діяльності уповноважених органів 

та відомств у сфері земельних відносин; складання програм і прогнозів використан-

ня земель сільськогосподарського призначення; планування раціонального викорис-

тання та охорони земельних ресурсів; створення та розвиток інформаційної інфра-

структури обігу земель; розробка заходів земельного контролю та моніторингу ви-

користання зазначених земель; підготовка документів територіального планування 

та просторового розвитку країни. 

Структура інтегрованої земельно-інформаційної системи повинна будуватися 

на стимуляції розвитку компонентів інфраструктури просторових даних з кінцевою 

інтеграцією останніх у рамках єдиної функціональної складової. Тому головним зав-

данням інфраструктурного забезпечення інтегрованої земельно-інформаційної сис-

теми є гармонізація взаємодії між різними автоматизованими системами відомчих  

кадастрів та інших баз даних при переміщенні інформаційних потоків. Загалом ви-

користання даних багатоцільових кадастрів інтегрованої земельно-інформаційної 

системи як інформаційної основи для оцінки стану й оптимізації землекористування 

дає змогу забезпечити необхідні показники якості прийнятих управлінських рішень. 

Отож, система базових просторових даних має визначатися концептуальними поло-

женнями відповідних державних та регіональних програм розвитку, бути узгодже-
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ною з вітчизняною інфраструктурою просторових даних, а також містити блок спе-

ціалізованих просторових даних, які формуються разом із базовим блоком у межах 

єдиних геопросторових характеристик. Водночас інтегрована земельно-інформа-

ційна система є функціональною складовою вітчизняної інфраструктури просторо-

вих даних, що структурує та впорядковує відповідну геопросторову й семантичну 

інформацію. Розглянувши призначення, мету, орієнтири, структуру та масштаб ві-

дображення просторових даних, можемо розпочати обґрунтування інфраструктур-

ного забезпечення інтегрованої земельно-інформаційної системи в розрізі відповід-

них рівнів визначених процесів та відповідного інструментарію (рис. 5). 

Запропоновано алгоритм трансформації інформаційних потоків у земельно-

інформаційній системі від накопичення до поширення. Він складається з п’яти ос-

новних етапів, якими є: аналіз системи прийняття рішень (процес починається з ви-

значення всіх типів рішень, для прийняття яких потрібна інформація); аналіз інфор-

маційних вимог (визначення необхідного типу інформації для прийняття кожного 

рішення); агрегування рішень, для прийняття яких потрібна одна інформація (згру-

пування в одне завдання управління); проєктування процесу обробки інформації 

(розроблення реальної системи збору, зберігання, передачі та модифікації інформа-

ції); проєктування і контроль системи (створення системи, що забезпечить оцінку 

інформації і надасть змогу розпізнавати й виправляти помічені помилки). 

Доведено, що в сучасних умовах інноваційного розвитку геоінформаційне за-

безпечення виступає основою земельно-інформаційної системи, є джерелом усієї 

просторової інформації стосовно об’єктів певної території та має достатній потенці-

ал, щоб перетворитися на потужний інструмент обробки інформації, розв’язання 

складних математичних задач, пов’язаних з моделюванням процесів управління зе-

мельними ресурсами, і виконувати роль регулюючого інструменту в процесі реалі-

зації територіальних управлінських рішень. Обґрунтовано основні вимоги до ефек-

тивного функціонування геоінформаційних систем забезпечення, якими є: форму-

вання пошарового поділу просторових даних, використання кольорових гам, забез-

печення значних можливостей щодо візуалізації об’єктів, створення великого набо-

ру інструментів для внесення змін та представлення потрібних даних, доступ до лі-

нійного вимірювання, напівавтоматичне або повністю автоматичне створення планів 

і карт у різних масштабах, мобільність програмного забезпечення, його відносно  

низька вартість, простота в освоєнні та використанні. 

У п’ятому розділі – «Шляхи підвищення еколого-економічної ефективнос-

ті інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами» – удоско-

налено науково-методичні підходи до формування семантичної бази даних інфор-

маційного забезпечення управління земельними ресурсами, а також обґрунтовано 

напрями підвищення інформаційної місткості фінансової та статистичної звітності у 

сфері землекористування. 

З огляду на те, що стан навколишнього природного середовища продовжує 

помітно погіршуватися, для подальшого розвитку земельних відносин необхідними 

є концептуальні зміни в системі державного кадастрового обліку земель, які умож-

ливлять створення екологоорієнтованих моделей обліку земельних ділянок сільсь-

когосподарського призначення для забезпечення ефективної охорони земельних ре-

сурсів. 
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Рис. 5. Функціональна схема інфраструктурного забезпечення інтегрованої земельно-інформаційної системи: 

1 – пошук наборів просторових даних за базою метаданих; 1а – визначення унікального ідентифікатора набору просторових даних, що відповідає крите-
ріям пошуку; 2 – ідентифікатор набору просторових даних, що задовольняє критеріальний пошук; 3 – запит доступу до набору просторових даних; 4 – 
запит доступу до семантичних просторових даних; 4а – запит на обробку семантичних даних електронних атласів та тематичних карт загальнофункціо-
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фікатором просторового об’єкта; 7 – надання семантичних характеристик просторових даних користувачеві. 

Джерело: сформовано автором. 
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Удосконалення структури семантичної бази даних інформаційного забезпе-

чення управління земельними ресурсами полягає в тому, що під час формування ін-

формаційних блоків дані ДЗК за вказаними вище блоками в разі відповідного запиту 

будуть систематизуватися за належністю до тих чи інших критеріїв землекористу-

вання, наприклад: правові (інформація про права власності, відомості про категорії 

земель, обмеження та обтяження тощо), просторові (площа, місце розташування, го-

ризонталі рельєфу, ареали крутості схилів, координати тощо), екологічні (агрохіміч-

на оцінка, еколого-агрохімічна оцінка, бонітет ґрунтів, показники деградації, рівень 

ерозії, вміст гумусу, показники забруднення тощо), економічні (відомості про еко-

номічну та нормативну грошову оцінку земель, вид використання земель, цільове 

призначення, орендну плату тощо) критерії. Серед цих критеріїв, виходячи з мети 

дослідження, найбільшої уваги потребують саме еколого-економічні та показники, 

що їх характеризують. Тому нами здійснена систематизація екологічних та еконо-

мічних критеріїв, індикаторів та показників, які варто було відобразити в земельно-

інформаційній системі для ефективного управління земельними ресурсами. Вважає-

мо необхідним врахування теоретико-методичних положень функціонування систе-

ми земельно-кадастрового обліку як основи інформаційного забезпечення землеко-

ристування, що, на відміну від існуючих, враховують еколого-економічні аспекти 

вказаного процесу завдяки розвитку нових функцій ведення державного земельного 

кадастру, зорієнтованих на екологічні та економічні процеси управління земельними 

ресурсами. 

У зв’язку з тим, що сьогодні науково не обґрунтовано рівень важливості тієї 

чи іншої інформації для управління земельними ресурсами, а встановлена нами ви-

бірка індикаторів та показників еколого-економічного аналізу землекористування є 

новим науковим результатом, постає питання щодо визначення першочерговості 

внесення інформації до земельно-інформаційної системи ДЗК. Позаяк обґрунтуван-

ня вагомості таких інформаційних даних у системі управління земельними ресурса-

ми, а також оцінювання рівня витрат на отримання цієї інформації не здійснювали-

ся, на нашу думку, слід провести оцінку вагомості існування вказаних індикаторів у 

загальній структурі земельно-кадастрових даних. Так, вважаємо, що, по-перше, вар-

то дослідити вагомість і роль окреслених індикаторів у системі управління земель-

ними ресурсами, по-друге, визначити рівень доступності й оперативності отримання 

інформації, необхідної для встановлення окремих показників, і, по-третє, розглянути 

рівень понесених фінансових витрат на її одержання. При цьому основною пробле-

мою у виборі системи індикаторів для оцінки землекористування є протиріччя між 

вказаними цільовими векторами відбору для еколого-економічного аналізу зем-

лекористування. Застосовуючи метод експертного оцінювання з метою визначення 

вагомості окресленої вибірки даних у сфері земельних відносин, обґрунтовано рі-

вень важливості індикаторів, враховуючи рангове значення кожного з них. 

Підсумком  проведеного анкетування експертів є рангові значення відповід-

них даних за екологічними та економічними критеріями в розрізі вагомості в систе-

мі управління земельними ресурсами, доступності й оперативності отримання ін-

формації та понесених витрат на їх отримання. За результатами обробки експертних 
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оцінок ми встановили ранг індикаторів за екологічними та економічними критерія-

ми (табл. 4). 

Таблиця 4 

Ранжування груп індикаторів еколого-економічного аналізу  

землекористування 
Індикатор 

 

Ранг за вагомістю в 

управлінні земель-

ними ресурсами 

Ранг за доступністю й 

оперативністю отри-

мання інформації 

Ранг за витрата-

ми на одержання 

інформації 

Екологічний критерій 

Якість ґрунту 2 2 2 

Якісна оцінка земель 1 3 5 

Деградація земель 4 5 4 

Забруднення земель 5 4 3 

Обмеження 3 1 1 

Економічний критерій 

Господарське призначення  

землекористування 

1 2 1 

Бонітування 5 5 7 

Економічна оцінка земель 7 6 6 

Нормативна грошова оцінка 

земель 

4 1 4 

Експертна грошова оцінка 3 7 5 

Плата за користування землею 6 3 2 

Економічний обіг земель 2 4 3 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

З метою оцінювання збалансованості експертних поглядів застосували коефі-

цієнт конкордації Кендала (W). Потім згідно з даними таблиці шкал для коефіцієнтів 

рангової кореляції виявили збалансованість експертних поглядів. З метою 

з’ясування вагомості коефіцієнта конкордації розрахували його порогове значення 

(χф
2
). За результатами розрахунків отримали дані узгодженості оцінок експертів 

(табл. 5). 

Таблиця 5 

Узгодженість оцінок експертів щодо ранжування критеріїв за коефіцієнтом 

конкордації Кендала 

Критерій 

Вагомість для     

управління земель-

ними ресурсами 

Доступність і опе-

ративність отри-

мання інформації 

Витрати на  

одержання  

інформації  

W χф
2
 W χф

2
 W χф

2
 

Екологічний 0,58 46,69 0,66 53,07 0,56 47,77 

Економічний 0,68 81,58 0,88 105,18 0,92 110,38 

Джерело: авторські розрахунки. 
 

Проведений аналіз дає змогу стверджувати про наявність середнього ступеня 

узгодженості думок експертів щодо трьох груп параметрів. Стосовно економічного 

критерію, то значення коефіцієнта конкордації Кендала свідчить про наявність ви-

сокого ступеня узгодженості думок експертів для параметрів доступності й опера-



 

 

24 

тивності отримання інформації, понесених витрат на її отримання і середнього сту-

пеня для параметра вагомості інформації для управління земельними ресурсами. 

Визначено, що облікові та аналітичні дані, необхідні для прийняття ефектив-

них управлінських рішень, передбачають упорядкування інформаційних матеріалів 

та їх відображення у фінансовій і статистичній звітності суб’єктів землекористуван-

ня. Адаптація показників звітності цих суб’єктів для потреб управління земельними 

ресурсами, інтерпретація інформації про земельні ресурси у зручній формі для опе-

ративного аналізу та контролю підвищують інформаційну місткість такої звітності. 

Потреба в поєднанні обліково-аналітичних даних з метою досягнення ефек-

тивності ухвалених управлінських рішень визначає подальшу трансформацію фі-

нансової звітності і, відповідно, вимог до бухгалтерського обліку як інформаційного 

базису відображення стану та ефективності використання земельних ресурсів 

суб’єктів господарювання. Розглядаючи землю як об’єкт фінансової звітності, вва-

жаємо за доцільне відображати вартість земельних ресурсів у складі необоротних 

активів окремим рядком і, відповідно, враховувати їх у бухгалтерському обліку на 

окремому синтетичному рахунку «Земельні активи», до якого будуть відкриватися 

рахунки другого і третього порядків. Зокрема, йдеться про субрахунки «Земельні 

ресурси», якщо земельна ділянка використовується в господарській діяльності на 

правах приватної власності, «Права користування земельними ресурсами», якщо зе-

мельна ділянка використовується на правах користування (оренда, суперфіцій,    

емфітевзис, сервітут тощо). 

Виокремлення земельних ресурсів як самостійного рахунку надасть можли-

вість деталізувати цей актив у структурі майнового оцінювання земель. Оскільки 

земельні ресурси не підлягають амортизації, виокремлення їх із блоку основних за-

собів, що амортизуються, точніше систематизує бухгалтерський облік у сфері зе-

мельних відносин. Тож з’являється перспектива для впорядкування облікової систе-

ми щодо окремого об’єкта. Водночас вбачається, що аудит цього виокремленого ра-

хунку, а також реалізація державою контрольної функції в аспекті використання ін-

струментів фінансово-регулюючого впливу стануть об’єктивнішими, ґрунтовніши-

ми та укомплектованішими.  

Функціонуючої системи відображення даних про земельні угіддя, які перебу-

вають у користуванні певних підприємств, зокрема на правах оренди, суперфіцію, 

емфітевзису, сервітуту, нині в нашій країні немає. У зв’язку з цим пропонуємо до-

повнити форму 5 «Примітки до річної фінансової звітності» розділом «Земельні ак-

тиви», де відображати активи на праві власності та користування (оренда, суперфі-

цій, емфітевзис, сервітут тощо). Це дає змогу користувачам отримати інформацію 

про земельні ділянки, отримані суб’єктом господарювання в тимчасове користуван-

ня, з урахуванням специфіки та обмежень кожного виду права користування чужим 

майном. Деталізована інформація про земельні ділянки, які перебувають у користу-

ванні певних підприємств (оренда, суперфіцій, емфітевзис, сервітут тощо), надає 

можливість вільного доступу до отримання вичерпних даних у цьому аспекті, що є 

основою для ухвалення ефективних рішень у сфері управління земельним ресурса-

ми. Враховуючи вищезазначені аргументи та пропозиції, а також з метою більш    

повного відображення характеристик земельних ресурсів у процесі підготовки фі-

нансової звітності, формування достовірного інформаційного базису для задоволен-
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ня інтересів суб’єктів управління земельними ресурсами пропонуємо внести допов-

нення до форм фінансової звітності за напрямами підвищення їх інформаційної міс-

ткості у сфері землекористування.  

Сьогодні основою обліково-інформаційного забезпечення галузевого управ-

ління, зокрема й управління земельними ресурсами, стали статистичні спостере-

ження. Одним із головних недоліків як колишньої статистичної звітності щодо кіль-

кісного обліку земельних ресурсів, так і чинної – адміністративної, є їх розподіл за 

власниками і землекористувачами в одній групі. На нашу думку, облік земель 

окремо за власниками і користувачами дасть змогу ухвалювати більш ефективні 

управлінські рішення у сфері землекористування, зокрема щодо контролю за вико-

ристанням земель та фіскального регулювання. З метою оцінки рівня підвищення 

якісних показників земельних ресурсів запропоновано відображати в статистично-

му обліку відомості про витрати на капітальне поліпшення земельних ділянок. 

Загалом варто сформувати відповідну впорядковану сукупність показників, 

які, з огляду на їх засадничу новизну, відображатимуть якісні властивості земель-

них ресурсів, розподіл угідь за землевласниками і землекористувачами, а також до-

поможуть встановлювати обґрунтований розмір плати за землю. Враховуючи, що 

на сьогодні інтегрована звітність є найефективнішим інструментом підвищення 

прозорості звітності, що з’єднує різноманітну інформацію про земельні ресурси у 

зрозумілій і зручній для користувача формі, пропонуємо запровадити інтегровану 

форму статистичного спостереження за земельними ресурсами «Основні показники 

стану та використання земельних ресурсів». 

Застосування вказаної форми статистичної звітності у сфері землекористуван-

ня дасть змогу розробити єдину макрорівневу інформаційну систему, яка відобража-

тиме кількісно-якісний стан земель, а також формуватиме відповідне підґрунтя для 

об’єктивного інформаційного базису в процесі визначення ринкової ціни землі. У 

процесі грошової оцінки земель визначальними та обов’язковими можна вважати 

застосування ГІС, адже нині ринок земель лише починає формуватися та є обмеже-

ним, зокрема й через уразливість його об’єктів до впливу навколишніх чинників. 

Варто зауважити, що, оскільки дані про показники ґрунтової родючості та низка ін-

ших якісних показників земельних угідь є доволі диференційованими залежно від 

територіально-локальної належності, формується об’єктивна потреба в застосуванні 

різного роду топографічних карт, що, своєю чергою, зумовлює необхідність викори-

стання ГІС-технологій. 

Встановлено, що суттєвої уваги заслуговує метод економічного моделювання 

(в аспекті інформаційної складової), яке відображає відповідні бази даних із певним 

інформаційним набором, що окреслює характеристики, притаманні особливості та 

реальний стан об’єкта дослідження (процесу чи явища), який вбудовано в геоінфор-

маційне середовище. Базисом цього моделювання виступають дані щодо просторо-

вого розташування визначених об’єктів, надаючи змогу досліджувати та проводити 

аналіз і прогнозування агропромислових процесів.  

Найрозповсюдженішим видом ГІС-продукту можна вважати тематичні карти, 

що виступають невід’ємним компонентом загальної системи інформаційного забез-

печення. Їх атрибутика вкрай необхідна для того, щоб у процесі аналізу фінансово-
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господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників можна було зро-

зуміти причини певних «парадоксів», коли фіксується занадто велика диференціація 

економічних показників у різних господарствах одного й того ж району, що неод-

мінно позначається на ринковій вартості сільгоспугідь і має враховуватися під час 

проведення їх нормативної грошової оцінки. При цьому наочна графічна інформація 

просторового розміщення земельної ділянки вказує на краще місце розташування 

господарств (наявність інфраструктури, близькість до ресурсів тощо). Усе це необ-

хідно враховувати під час проведення оцінки земель. ГІС-технології надають мож-

ливість активного долучення локального чинника до процесу розвідок, що передба-

чає: визначення відстаней від крупних промислових об’єктів, поселень тощо; враху-

вання логістичної компоненти, природно-кліматичних особливостей; загальне оці-

нювання природної компоненти тощо. Ці процедури допомагають систематизувати 

й упорядкувати різнорідні дані. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено результати теоретичного узагальнення і запропоновано 

нове розв’язання наукової проблеми, що полягає в розробленні теоретико-

методологічних засад і методичних положень, поглибленні понятійно-категоріаль-

ного апарату та обґрунтуванні напрямів інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами на основі систематичного збору, актуалізації, обробки та 

розповсюдження даних про стан і використання земельних ресурсів. Узагальнення 

отриманих результатів дає змогу сформулювати низку висновків та внести пропози-

ції, що мають теоретичне і практичне значення. 

1. Складність взаємозв’язків та постійний взаємообмін інформацією між різ-

ними підсистемами управління земельними ресурсами зумовлюють необхідність за-

стосування процесного підходу до інформаційного забезпеченням управлінської ді-

яльності у сфері землекористування. Зважаючи на це, інформаційне забезпечення 

управління земельними ресурсами слід розглядати як процес організації цілеспря-

мованих масивів інформації та інформаційних потоків, що передбачає накопичення, 

аналіз, обробку, зберігання і поширення інформації про стан та використання земе-

льних ресурсів з метою прийняття ефективних управлінських рішень. 

2. Основою формування достовірної інформації для прийняття управлінських 

рішень є встановлення порядку її формалізації та візуалізації. Враховуючи це, функ-

ціонування системи інформаційного забезпечення управління земельними ресурса-

ми має базуватися на теоретико-методичному підході, який передбачає  інтеграцію її 

основних інформаційних потоків у межах автоматизованих підсистем загальної зе-

мельно-інформаційної системи (земельного кадастру, землеустрою, моніторингу зе-

мель та аналітичного обліку земель) шляхом уніфікації методів та інструментарію 

кадастрового, адміністративного та фінансово-господарського обліку, статистичних 

спостережень, землевпорядних, топографо-геодезичних та картографічних вишуку-

вань, ґрунтових обстежень, інвентаризації земель у частині накопичення, аналізу, 

обробки, зберігання та поширення даних про земельні ресурси. 

3. Обґрунтована необхідність формування єдиного інформаційного ресурсу 

для цілей управління земельними ресурсами. У зв’язку з цим важливим є удоскона-
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лення концептуальних положень функціонування системи інформаційного забезпе-

чення управління земельними ресурсами, що передбачають інтеграцію правових, 

просторових, економічних, екологічних та технічних аспектів цього процесу. Такі 

положення обов’язково мають враховувати нові принципи (безперервності, достат-

ності, доречності, перспективності), еколого-економічні імперативи, функції (облі-

ково-оцінювальна, контрольно-аналітична) та елементи організації цього процесу. 

4. Застосування методологічного підходу до формування еколого-економіч-

ного механізму інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами як 

системи елементів, що охоплюють інституції, інструменти, технології та забезпечу-

вальну складову організації цілеспрямованих масивів інформації й інформаційних 

потоків, дає змогу забезпечити функціонування складних елементів, оскільки їх 

можливо розглядати як цілісні системи і як окремі елементи загальної підсистеми. 

Враховуючи взаємозв’язки основних складових та інформаційних потоків, що фо-

рмуються для прийняття управлінських рішень, запропоновано структуру еколого-

економічного механізму інформаційного забезпечення управління земельними ре-

сурсами, що налічує чотири гармонічно поєднані підсистеми: інституціональну, 

функціональну, регулюючу та прийняття рішень. 

5. Важливою складовою оцінювання ефективності інформаційних систем  

управління земельними ресурсами є визначення їх ролі в забезпеченні управлінсь-

ких потреб загальної системи інформаційного забезпечення землекористування. Для 

цього розроблено методичні підходи, що передбачають аналіз відповідності інфор-

маційних систем критеріальним параметрам ефективності. Застосовуючи їх, визна-

чено позиції відібраних інформаційних систем (Державного земельного кадастру, 

обліку земель, моніторингу земель, землеустрою) в окремих сферах прийняття 

управлінських рішень (планування використання земель, просторової організації те-

риторії та використання земель, охорони земель, контролю та регулювання землеко-

ристування, регулювання ринку земель). Результати оцінки дають змогу прийняти 

рішення щодо вдосконалення чинних інформаційних систем чи необхідності ство-

рення принципово нової такої системи. 

6. Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення управління земель-

ними ресурсами в Україні дозволив систематизувати основні проблеми, які потре-

бують першочергового вирішення, а саме: чинна система статистичних спостере-

жень та кадастрового обліку земель майже не зорієнтована на облік необхідної ін-

формації про землю як про природний ресурс; недостатня якість та достовірність 

планово-картографічної основи та просторових характеристик земель; відсутність 

ефективної системи моніторингу земель; розгалуженість та дублювання інформації 

про земельні ресурси в різних інститутах, відповідальних за її збір. 

7. Обґрунтовано необхідність запровадження структурної схеми функціону-

вання єдиного інформаційного простору управління земельними ресурсами, який 

формується на базі земельно-інформаційних систем земельного кадастру, моніто-

рингу та обліку земель, землевпорядного та картографо-геодезичного фондів, а та-

кож відомчих кадастрів і баз даних, що сприяє вирішенню проблем фрагментарності 

інформаційного фонду, дублювання і суперечливості інформації, яка надходить із 

різних джерел. Це, своєю чергою, дасть змогу підвищити ефективність та оператив-

ність інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами. 
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8. Запропоновано інтегровану модель системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами, яка полягає в диференційованому підході до за-

стосування інформаційних систем у розрізі відповідних рівнів, визначених функціо-

нальних блоків та взаємопов’язаних процесів, що виступають інструментами де-

тального опису цієї системи. Використання даних багатоцільових кадастрів інтегро-

ваної земельно-інформаційної системи як інформаційної основи для оцінки стану і 

оптимізації  землекористування дасть змогу забезпечити необхідні показники якості 

прийнятих управлінських рішень. 

9. Визначено, що з метою ефективного інфраструктурного забезпечення інте-

грованої земельно-інформаційної системи необхідною умовою є врахування чинни-

ків формування структури просторових і семантичних даних з кінцевою інтеграцією 

останніх у рамках єдиної функціональної складової. Це, своєю чергою, передбачає 

запровадження інструментів гармонізації міжвідомчої взаємодії автоматизованих 

систем сукупності кадастрів, фондів і баз даних під час формування та переміщення 

інформаційних потоків. 

10. Важливим аспектом формування інтегрованої земельно-інформаційної си-

стеми є вдосконалення структури семантичної бази даних інформаційного забезпе-

чення управління земельними ресурсами за допомогою уточнення переліку індика-

торів для кадастрового обліку та моніторингу земель сільськогосподарського приз-

начення, а також подальшого їх ранжування за основними цільовими векторами від-

бору для еколого-економічного аналізу землекористування, якими є вагомість, дос-

тупність і оперативність, витрати на одержання інформації. У зв’язку з цим обґрун-

товано доцільність відображення в інформаційній системі сільськогосподарського 

землекористування авторських показників оцінювання стану і використання земель-

них ресурсів. 

11. З метою вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління 

земельними ресурсами необхідним є доповнення форм фінансової та статистичної 

звітності для підвищення їх інформаційної місткості щодо кількісного та якісного 

стану земельних ресурсів. Враховуючи, що на сьогодні інтегрована звітність є най-

ефективнішим інструментом підвищення прозорості звітності, що з’єднує різнома-

нітну інформацію про земельні ресурси в зрозумілій і зручній для користувача фор-

мі, пропонуємо запровадити інтегровану форму статистичного спостереження за зе-

мельними ресурсами «Основні показники стану та використання земельних ресур-

сів». 

12. Обґрунтовано необхідність застосування принципів та методичних поло-

жень моделювання вартості земель сільськогосподарського призначення під час ви-

значення їх нормативної грошової оцінки на основі застосування ГІС, що дають 

змогу встановити актуальну вартість земель, враховуючи, окрім якості ґрунтів вплив 

інших факторів виробництва на розмір рентного доходу. Такі економіко-

математичні моделі мають ґрунтуватись на сукупності вимог, яким повинні відпові-

дати земельно-оціночні роботи в частині застосування геоінформаційних техноло-

гій, зокрема: врахування впливу різних ґрунтово-кліматичних, технологічних і орга-

нізаційно-економічних чинників на кінцевий економічний результат виробництва; 

застосування оптимізаційних моделей оцінки земель, що дають змогу за допомогою 

замін базових значень чинників виокремлювати вплив будь-якого чинника на розмір 
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рентного доходу; визначення реального впливу просторових чинників на рентний 

дохід на основі імітаційних моделей. 
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У дисертаційній роботі з’ясовано сутність і роль інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами. Обґрунтовано теоретико-методичний підхід до 

функціонування системи інформаційного забезпечення управління земельними ре-

сурсами. Узагальнено та поглиблено концептуальні положення функціонування цієї 

системи. Обґрунтовано методологічні основи формування еколого-економічного 

механізму інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами. Розроб-

лено методичні підходи до оцінювання ефективності інформаційних систем управ-

ління земельними ресурсами. Здійснено аналіз сучасного стану та проблем інфор-

маційного забезпечення управління земельними ресурсами в Україні. Розроблено 

структурну схему функціонування єдиного інформаційного простору управління 

земельними ресурсами. Запропоновано інтегровану модель системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами. Удосконалено науково-

методичний підхід до інфраструктурного забезпечення інтегрованої земельно-

інформаційної системи. Удосконалено науково-методичні підходи до формування 

семантичної бази даних інформаційного забезпечення управління земельними ре-

сурсами. Розвинено напрями підвищення інформаційної місткості фінансової та ста-

тистичної звітності у сфері землекористування. Обґрунтовано методичні положення 

геоінформаційного забезпечення нормативної грошової оцінки сільськогосподарсь-

ких земель. 

Ключові слова: управління, земельні ресурси, інформаційне забезпечення, 

еколого-економічний механізм, земельно-інформаційна система, земельний кадастр. 
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В диссертационной работе определены сущность и роль информационного 

обеспечения управления земельными ресурсами. Доказано, что сложность взаимо-

связей и постоянный взаимообмен информацией между различными подсистемами 

управления земельными ресурсами обусловливают необходимость применения про-

цессного подхода к информационному обеспечению управленческой деятельности в 

сфере землепользования. Обоснован теоретико-методический подход к функциони-

рованию системы информационного обеспечения управления земельными ресурса-

ми, который предусматривает интеграцию ее основных информационных потоков в 

пределах автоматизированных подсистем общей земельно-информационной систе-

мы, а именно земельного кадастра, землеустройства, мониторинга земель и анали-

тического учета земель, для обоснования эколого-экономических мероприятий по 

сбалансированному землепользованию. Усовершенствованы концептуальные поло-

жения функционирования системы информационного обеспечения управления зе-

мельными ресурсами, предусматривающие интеграцию правовых, пространствен-

ных, экономических, экологических и технических аспектов данного процесса пу-
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тем развития принципов, формулирования эколого-экономических императивов, си-

стематизации функций и элементов его организации.  

Установлено, что применение методологического подхода к формированию 

эколого-экономического механизма информационного обеспечения управления зе-

мельными ресурсами как системы элементов, которые включают институты, ин-

струменты, технологии и обеспечительную составляющую организации целена-

правленных массивов информации и информационных потоков, позволяет обеспе-

чить функционирование сложных элементов, поскольку их можно рассматривать 

как целостные системы и как отдельные элементы общей подсистемы. Учитывая 

взаимосвязи основных составляющих и информационных потоков, формируемых 

для принятия управленческих решений, предложена структура эколого-

экономического механизма информационного обеспечения управления земельными 

ресурсами, которая насчитывает четыре подсистемы: институциональную, функци-

ональную, регулирующую и принятия решений. Разработаны методические подхо-

ды к оценке эффективности информационных систем управления земельными ре-

сурсами, предусматривающие декомпозиции управленческих решений в сфере зем-

лепользования и определение роли каждой информационной системы в обеспечении 

управленческих нужд на основе данных соответствия этих систем критериальным 

параметрам эффективности. 

Осуществлен анализ современного состояния информационного обеспечения 

управления земельными ресурсами в Украине, который позволил систематизировать 

основные проблемы, требующие первоочередного решения, а именно: действующая 

система статистических наблюдений и кадастрового учета земель почти не ориенти-

рована на учет необходимой информации о земле как о природном ресурсе; недо-

статочное качество и достоверность планово-картографической основы и простран-

ственных характеристик земель; отсутствие эффективной системы мониторинга зе-

мель; разветвленность и дублирование информации о ресурсах в различных инсти-

тутах, ответственных за ее сбор. Предложена структурная схема функционирования 

единого информационного пространства управления земельными ресурсами, кото-

рое формируется на базе земельно-информационных систем земельного кадастра, 

мониторинга и учета земель, землеустроительного и картографо-геодезического 

фондов, а также ведомственных кадастров и баз данных, способствует решению 

проблем фрагментарности информационного фонда, дублирования и противоречи-

вости информации, поступающей из различных источников. 

Предложена интегрированная модель системы информационного обеспечения 

управления земельными ресурсами, которая заключается в дифференцированном 

подходе к применению информационных систем в разрезе соответствующих уров-

ней определенных функциональных блоков и взаимосвязанных процессов, высту-

пающих инструментами детального описания этой системы. Установлено, что для 

эффективного инфраструктурного обеспечения интегрированной земельно-

информационной системы необходимым условием является учет факторов форми-

рования структуры пространственных и семантических данных с конечной интегра-

цией последних в рамках единой функциональной составляющей. Это, в свою оче-

редь, предполагает введение инструментов гармонизации межведомственного взаи-
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модействия автоматизированных систем совокупности кадастров, фондов и баз дан-

ных при формировании и перемещении информационных потоков. 

Усовершенствована структура семантической базы данных информационного 

обеспечения управления земельными ресурсами путем уточнения перечня индика-

торов для кадастрового учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назна-

чения, а также дальнейшего их ранжирования по основным векторам эколого-

экономического анализа землепользования. Развиты методические положения учет-

но-аналитического обеспечения управления земельными ресурсами путем дополне-

ния форм финансовой и статистической отчетности с целью повышения их инфор-

мационной емкости относительно количественного и качественного состояния зе-

мельных ресурсов. Обоснована необходимость применения принципов и методиче-

ских положений моделирования стоимости земель сельскохозяйственного назначе-

ния при осуществлении их нормативной денежной оценки на основе применения 

геоинформационных систем, позволяющих определить актуальную стоимость зе-

мель, учитывая влияние других факторов производства на величину рентного дохо-

да. 

Ключевые слова: управление, земельные ресурсы, информационное обеспе-

чение, эколого-экономический механизм, земельно-информационная система, зе-

мельный кадастр. 

 

SUMMARY 
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The dissertation defines the essence and role of information support for land man-

agement. The theoretical and methodological approach to the functioning of the land man-

agement information support system has been substantiated. Generalized and deepened the 

conceptual provisions of the functioning of its system. The methodological basis of the 

formation of the ecological and economic mechanism of information support for land 

management is justified. Methodical approaches to assessing the effectiveness of land 

management information systems have been developed. The analysis of the current state 

and problems of information support for land management in Ukraine. A block diagram of 

the functioning of a single information space for land management is developed. An inte-

grated model of a land management information support system is proposed. The scientific 

and methodological approach to the infrastructure support of the integrated land infor-

mation system has been improved. Scientific and methodological approaches to the for-

mation of a semantic database of information support for land management have been im-

proved. Directions for increasing the information capacity of financial and statistical re-

porting in land use have been developed. Grounded methodical aspects of geoinformation 

support of the normative monetary value of agricultural land. 

Key words: management, land resources, information support, environmental and 

economic mechanism, land information system, land cadastre. 


