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АНОТАЦІЯ 

 

Таратула Р.Б. Еколого-економічні засади інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища». – Львівський національний аграрний 

університет Міністерства освіти  інауки України, Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі встановлено роль та місце інформаційного 

забезпечення в системі управління земельними ресурсами, зокрема для 

ідентифікації прав на землю, здійснення землеустрою, регулювання 

ринкового обігу земель, фіскального регулювання землекористування, 

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

планування та контролю за використанням земель, охорони земель тощо. 

Доведено, що ефективне інформаційне забезпечення – це не лише система 

елементів отримання інформації для управління земельними ресурсами та 

структура взаємозв‘язків між ними, а й динамічний процес організації 

масивів цієї інформації та інформаційних потоків. Зважаючи на це, 

інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами слід 

розглядати як процес організації цілеспрямованих масивів інформації та 

інформаційних потоків, що передбачає накопичення, аналіз, обробку, 

зберігання і поширення інформації про стан та використання земельних 

ресурсів з метою прийняття ефективних управлінських рішень. 

Основою формування достовірної інформації для прийняття 

управлінських рішень є встановлення порядку її формалізації та візуалізації. 

Враховуючи це, функціонування системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами має базуватися на теоретико-методичному 

підході, який передбачає  інтеграцію її основних інформаційних потоків у 

межах автоматизованих підсистем загальної земельно-інформаційної системи 
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(земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель та аналітичного 

обліку земель) шляхом уніфікації методів та інструментарію кадастрового, 

адміністративного та фінансово-господарського обліку, статистичних 

спостережень, землевпорядних, топографо-геодезичних та картографічних 

вишукувань, ґрунтових обстежень, інвентаризації земель у частині 

накопичення, аналізу, обробки, зберігання та поширення даних про земельні 

ресурси. 

Обґрунтована необхідність формування єдиного інформаційного 

ресурсу для цілей управління земельними ресурсами. У зв‘язку з цим 

важливим є удосконалення концептуальних положень функціонування 

системи інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, що 

передбачають інтеграцію правових, просторових, економічних, екологічних 

та технічних аспектів цього процесу. Такі положення обов‘язково мають 

враховувати нові принципи (безперервності, достатності, доречності, 

перспективності), еколого-економічні імперативи, функції (обліково-

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

Розвинено теоретико-методичні положення вдосконалення системи 

земельно-кадастрового 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, зорієнтованих на екологічні та 

економічні процеси управління земельними ресурсами. 

Застосування методологічного підходу до формування еколого-

економічного механізму інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами як системи елементів, що охоплюють інституції, 

інструменти, технології та забезпечувальну 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, 
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що формуються для прийняття управлінських рішень, запропоновано 

структуру еколого-економічного механізму інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами, що налічує чотири гармонічно поєднані 

підсистеми: інституціональну, функціональну, регулюючу та прийняття 

рішень. 

Важливою складовою оцінювання ефективності інформаційних систем  

управління земельними ресурсами є визначення їх ролі в забезпеченні 

управлінських потреб загальної системи інформаційного забезпечення 

землекористування. Для цього розроблено методичні підходи, що 

передбачають аналіз відповідності інформаційних систем критеріальним 

параметрам ефективності. Застосовуючи їх, визначено позиції відібраних 

інформаційних систем (Державного земельного кадастру, обліку земель, 

моніторингу земель, землеустрою) в окремих сферах прийняття 

управлінських рішень (планування використання земель, просторової 

організації території та використання земель, охорони земель, контролю та 

регулювання землекористування, регулювання ринку земель). Результати 

оцінки дають змогу прийняти рішення щодо вдосконалення чинних 

інформаційних систем чи необхідності створення принципово нової такої 

системи. 

Зважаючи на запровадження міжвідомчих цифрових структурних 

взаємозв‘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 суспільства у всіх видах географічної інформації, 

підвищення ефективності застосування геопросторових даних та 

геоінформаційних технологій в інтересах сталого розвитку суспільства для 

вирішення основних завдань управління земельними ресурсами. 

Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами в Україні дозволив систематизувати основні 



5 

проблеми, які потребують першочергового вирішення, а саме: чинна система 

статистичних спостережень та кадастрового обліку земель майже не 

зорієнтована на облік необхідної інформації 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. 

Встановлено, що створення земельно-кадастрових карт та інших 

планово-картографічних матеріалів за результатами знімань, опис 

характеристик земель і облік цієї інформації в базах даних автоматизованої 

системи земельного кадастру є основою для виконання завдань оцінки та 

оподаткування земель. Проте достовірність та якість відповідної інформації є 

недостатньою. Так, не забезпечується повнота відомостей про всі земельні 

ділянки: за даними Держгеокадастру, станом на початок 2019 р. у 

державному реєстрі земель обліковуються семантичні та картографічні 

характеристики лише близько 19,2 млн земельних ділянок загальною площею 

40965,2 тис. га, тобто близько 70 % від загальної площі України. 

Обґрунтовано необхідність запровадження структурної схеми 

функціонування єдиного інформаційного простору управління земельними 

ресурсами, який формується на базі земельно-інформаційних систем 

земельного кадастру, моніторингу та обліку земель, землевпорядного та 

картографо-геодезичного фондів, а також 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 оперативність 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами. 

Запропоновано інтегровану модель системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами, яка полягає в 

диференційованому підході до застосування інформаційних систем у розрізі 

відповідних рівнів, визначених функціональних блоків (джерела інформації; 
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інформаційний простір; інфраструктурне забезпечення; функціональне 

використання інформації; механізм інформаційного забезпечення) та 

взаємопов‘язаних процесів, що виступають інструментами детального опису 

цієї системи. Кожен із наведених блоків передбачає узгодження процесів 

подальшого інформаційного обміну на базі реалізації визначених 

міжвідомчих взаємозв‘язків.  Формування продуктивної інформаційної бази в 

системі управління земельними ресурсами має на меті забезпечення 

збалансованого взаємоузгодженого функціонування управлінських структур 

на всіх рівнях. Використання даних багатоцільових кадастрів інтегрованої 

земельно-інформаційної системи як інформаційної основи для оцінки стану і 

оптимізації  землекористування дасть змогу забезпечити необхідні показники 

якості прийнятих управлінських рішень. 

Доведено, що ефективна робота інформаційної інфраструктури в 

системі управління земельними ресурсами як цілісної техніко-технологічної 

мережі можлива тільки за умови раціонального функціонування допоміжних 

інструментів, зокрема інституційно-правового, організаційно-фахового, 

програмно-апаратного забезпечення тощо. Різноступеневість особливостей 

системи управління земельними ресурсами  має на меті можливість 

вільного інформаційного доступу всіх управлінських органів різного 

ієрархічного рівня (від держави до суб‘єкта господарювання) у сфері 

землекористування. 

Визначено, що з метою ефективного інфраструктурного забезпечення 

інтегрованої земельно-інформаційної системи необхідною умовою є 

врахування чинників 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. 
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Запропоновано алгоритм трансформації інформаційних потоків у 

земельно-інформаційній системі від накопичення до поширення. Він 

складається з п‘яти основних етапів, якими є: аналіз системи прийняття 

рішень (процес починається з визначення всіх типів рішень, для прийняття 

яких потрібна інформація); аналіз інформаційних вимог (визначення 

необхідного типу інформації для прийняття кожного рішення); агрегування 

рішень, для прийняття яких потрібна одна інформація (згрупування в одне 

завдання управління); проєктування процесу обробки інформації 

(розроблення реальної системи збору, зберігання, передачі та модифікації 

інформації); проєктування і контроль системи (створення системи, що 

забезпечить оцінку інформації і надасть змогу розпізнавати й виправляти 

помічені помилки). 

Обґрунтовано основні вимоги до ефективного функціонування 

геоінформаційних систем забезпечення, якими є: формування пошарового 

поділу просторових даних, використання кольорових гам, забезпечення 

значних можливостей щодо візуалізації об‘єктів, створення великого набору 

інструментів для внесення змін та представлення потрібних даних, доступ до 

лінійного вимірювання, напівавтоматичне або повністю автоматичне 

створення планів і карт у різних масштабах, мобільність програмного 

забезпечення, його відносно  низька вартість, простота в освоєнні та 

використанні. 

Важливим аспектом формування інтегрованої земельно-інформаційної 

системи є вдосконалення структури семантичної бази даних інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами за допомогою уточнення 

переліку індикаторів для кадастрового обліку та моніторингу земель 

сільськогосподарського призначення, а також подальшого їх ранжування за 

основними цільовими векторами відбору для еколого-економічного аналізу 

землекористування, якими є вагомість, доступність і оперативність, витрати 

на одержання інформації. У зв‘язку з цим обґрунтовано доцільність 

відображення в інформаційній системі сільськогосподарського 
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землекористування авторських показників оцінювання стану і використання 

земельних ресурсів. 

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 різноманітну 

інформацію про земельні ресурси в зрозумілій і зручній для користувача 

формі, пропонуємо запровадити інтегровану форму статистичного 

спостереження за земельними ресурсами «Основні показники стану та 

використання земельних ресурсів». 

Обґрунтовано необхідність застосування принципів та методичних 

положень моделювання вартості земель сільськогосподарського призначення 

під час визначення 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 відповідати земельно-оціночні роботи в 

частині застосування геоінформаційних технологій, зокрема: врахування 

впливу різних ґрунтово-кліматичних, технологічних і організаційно-

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 рентного доходу; визначення реального впливу 

просторових чинників на рентний дохід на основі імітаційних моделей. 

 

Ключові слова: управління, земельні ресурси, інформаційне 

забезпечення, еколого-економічний механізм, земельно-інформаційна 

система, земельний кадастр. 
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SUMMARY 

 

Taratula R.B. Ecological and economic basis of information support of land 

management. – Qualifying scientific work on the manuscript rights. 

The thesis for a Doctor‘s degree in Economics by Specialty 08.00.06 

«Economics of Nature Management and Environmental Protection». – Lviv 

National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Lviv, 2019. 

In the thesis, the role and place of information support in the land 

management system is established, in particular for identifying land rights, 

implementing land management, regulating land market circulation, fiscal 

regulation of land use, spatial organization of the territory, accounting for the 

quantity, quality and value of land, planning and control over land use, land 

protection. It is proved that effective information support is not only a system of 

elements for obtaining information for land management and the structure of the 

relationships between them, but also a dynamic process of organizing arrays of this 

information and information flows. Despite this, information support for land 

management should be considered as a process of organizing targeted arrays of 

information and information flows, it involves the accumulation, analysis, 

processing, storage and dissemination of information about the state and use of 

land resources in order to make effective management decisions. 

The basis for the formation of reliable information for making management 

decisions is to establish the procedure for its formalization and visualization. With 

this in mind, the functioning of the land management information support system 

should be based on a theoretical and methodological approach, which provides for 

the integration of its main information flows within the automated subsystems of 

the general land information system (land cadastre, land management, land 

monitoring and analytical land accounting) by unifying methods and tools for 

cadastral, administrative and financial and economic accounting, statistical 
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observations, land troitelnyh, topographer to geodetic surveying and mapping, soil 

surveys in land parts inventory accumulation, analysis, processing, storage and 

distribution of the resource data. 

The necessity of forming a single information resource for land management 

purposes is substantiated. In this regard, it is important to improve the conceptual 

provisions for the functioning of the land administration information support 

system, which provide for the integration of legal, spatial, economic, 

environmental and technical aspects of this process. Such provisions must 

necessarily take into account new principles (continuity, enough, relevance, 

prospects), environmental and economic imperatives, functions (accounting and 

evaluation, control and analytical) and elements of the organization of this process. 

Theoretical and methodological provisions have been developed to improve 

the land cadastral registration system as the basis for information support for land 

use, which, unlike the existing ones, takes into account the environmental and 

economic aspects of this process by developing new functions for maintaining the 

state land cadastre, focused on environmental and economic land management 

processes. 

The application of a methodological approach to the formation of the 

ecological and economic mechanism of information support for land management 

as a system of elements covering institutions, tools, technologies and the 

supporting component of the organization of targeted arrays of information and 

information flows makes it possible to ensure the functioning of complex elements, 

since they can be considered as integral systems and how individual elements of 

the general subsystem. Taking into account the interconnections of the main 

components and information flows formed for making managerial decisions, the 

structure of the ecological and economic mechanism of information support for 

land management is proposed, there are four harmoniously combined subsystems: 

institutional, functional, regulatory and decision making. 
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An important component of assessing the effectiveness of land management 

information systems is the determination of their role in ensuring the management 

needs of the general land use information support system. For this, methodological 

approaches have been developed that provide for the analysis of the compliance of 

information systems with criteria-based performance parameters. Using them, the 

positions of selected information systems (State Land Cadastre, land accounting, 

land monitoring, land management) in certain areas of management decision-

making (land use planning, spatial organization of land and land use, land 

protection, land use monitoring and regulation, land market regulation are 

determined). The evaluation results allow decisions to be made to improve existing 

information systems or the need to create a fundamentally new such system. 

Despite the introduction of interagency digital structural relationships, it is 

of paramount importance to ensure similar relations in the process of formation, 

accumulation, use and exchange of spatial data. In this regard, the feasibility of 

creating the National Geospatial Data Infrastructure has been substantiated, it 

provides for the growing needs of society in all types of geographical information, 

increasing the efficiency of the use of geospatial data and geoinformation 

technologies in the interests of sustainable development of society for solving the 

main tasks of land management. 

The analysis of the current state of land administration information support 

in Ukraine made it possible to systematize the main problems that need to be 

addressed as a priority, namely: the current system of statistical observations and 

cadastral registration of land is almost not focused on accounting for the necessary 

information about land as a natural resource; insufficient quality and reliability of 

the planning and cartographic basis and spatial characteristics of the land; lack of 

an effective land monitoring system; branching and duplication of information on 

resources in various institutions responsible for its collection. 

It has been established that the creation of land cadastral maps and other 

planning and cartographic materials based on the results of surveys, a description 
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of the characteristics of the land and the recording of this information in the 

databases of the automated system of land cadastre are the basis for fulfilling the 

tasks of land valuation and taxation. However, the reliability and quality of the 

relevant information is insufficient. Thus, the completeness of information about 

all land plots is not ensured: according to Derzhgeokadastru, as of the beginning of 

2019, the state land register takes into account the semantic and cartographic 

characteristics of a total of about 19.2 million land plots with a total area of 

40965.2 thousand ha, that is, about 70% of the total square of Ukraine. 

The necessity of introducing a structural scheme for the functioning of a 

unified land management information space, which is formed on the basis of land 

information systems of the land cadastre, land monitoring and accounting, land 

management and cartographic and geodetic funds, as well as departmental 

cadastres and databases, substantiates the solution to the problems of the 

information fund fragmentation , duplication and inconsistency of information 

coming from different sources. This, in turn, will improve the efficiency and 

effectiveness of information support for land management. 

An integrated model of the land management information support system is 

proposed, which consists in a differentiated approach to the use of information 

systems in the context of the corresponding levels, certain functional blocks 

(information sources; information space; infrastructure support; functional use of 

information; information support mechanism) and related processes tools for a 

detailed description of this system. Each of the given blocks provides for the 

coordination of the processes of further information exchange based on the 

implementation of certain interagency relationships. The formation of a productive 

information base in the land management system is aimed at ensuring balanced 

mutually functioning management structures at all levels. Using the data of multi-

purpose cadastres of the integrated land information system as an information basis 

for assessing the state and optimizing land use will ensure the necessary quality 

indicators of managerial decisions. 
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It is proved that the effective operation of the information infrastructure in 

the land management system as an integrated technical and technological network 

is possible only under the condition of the rational functioning of auxiliary tools, in 

particular institutional, legal, organizational and professional, software and 

hardware and the like. The sacrifice of features of the land management system is 

aimed at the possibility of free information access of all management bodies of 

various hierarchical levels (from state to business entity) in the field of land use. 

It is determined that in order to provide effective infrastructural support for 

an integrated land information system, a necessary condition is to take into account 

the factors of the formation of the structure of spatial and semantic data with the 

final integration of the latter within the framework of a single functional 

component. This, in turn, provides for the introduction of tools for harmonizing the 

interagency interaction of automated systems of a combination of cadastres, funds 

and databases in the formation and movement of information flows. 

An algorithm for transforming information flows in a land information 

system from accumulation to distribution is proposed. It consists of five main 

stages, which are: analysis of the decision-making system (the process begins with 

the determination of all types of decisions for which information is required); 

analysis of information requirements (determining the necessary type of 

information for each decision); aggregation of decisions for which one information 

is required (grouping into one management task); designing the information 

processing process (developing a real system for collecting, storing, transmitting 

and modifying information); design and control of the system (creation of a system 

that will provide an assessment of information and will allow you to recognize and 

correct noticed errors). 

The basic requirements for the effective functioning of geographic 

information support systems are substantiated, which are: the formation of a 

layered separation of spatial data, the use of color schemes, providing significant 

opportunities for visualizing objects, creating a large set of tools for making 
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changes and presenting the necessary data, access to linear measurement, semi-

automatic or fully automatic creation of plans and maps at different scales, 

software mobility, its relatively low cost, easy to use and assignment. 

An important aspect of the formation of an integrated land information 

system is to improve the structure of the semantic database of information support 

for land management by clarifying the list of indicators for cadastral registration 

and monitoring of agricultural land, as well as further ranking them according to 

the main target selection vectors for environmental and economic analysis of land 

use, what are the significance, accessibility and efficiency, costs of obtaining 

information. In this regard, the feasibility of reflecting in the information system of 

agricultural land use the author's indicators for assessing the status and use of land 

resources is justified. 

In order to improve the accounting and analytical support for land 

management, it is necessary to supplement the forms of financial and statistical 

reporting to increase their information capacity on the quantitative and qualitative 

state of land resources. Given that today, integrated reporting is the most effective 

tool for increasing reporting transparency, combining diverse information about 

resources in an understandable and user-friendly way, we propose introducing an 

integrated form of statistical monitoring of land resources ―Basic indicators of the 

state and use of land resources‖. 

The necessity of applying the principles and methodological principles of 

modeling the value of agricultural land when determining their normative 

monetary value based on the use of GIS, which allows to establish the actual value 

of land, taking into account, in addition to soil quality, the influence of other 

factors of production on the amount of rental income, is substantiated. Such 

economic-mathematical models should be based on the totality of requirements 

that land-appraisal work must meet in terms of the use of geoinformation 

technologies, in particular: taking into account the influence of various soil-

climatic, technological and organizational-economic factors on the final economic 
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result of production; the use of optimization models for land valuation, which 

allows, using substitutions of the basic values of factors, to highlight the influence 

of a factor on the amount of rental income; determination of the real influence of 

spatial factors on rental income based on simulation models. 

 

Key words: management, land resources, information support, 

environmental and economic mechanism, land information system, land cadastre. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сформована в Україні система землекористування 

останніми роками характеризується низкою еколого-економічних проблем, 

зумовлених недостатнім рівнем ефективності управління земельними 

ресурсами. У процесі прийняття відповідних управлінських рішень важливе 

значення має інформаційне забезпечення, зокрема актуалізація інформації 

про земельні ресурси, її фінансова доступність та підвищення корисності. 

Інформація про землю є основою для управління, а діяльність зі збору, 

аналізу, накопичення й надання такої інформації – одним із напрямів 

управлінської діяльності. Тобто формування системи управління земельними 

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 інформаційної системи, що дасть змогу забезпечити організацію 

збалансованого землеко-ристування. Однак сьогодні земельно-інформаційні 

системи функціонують розрізнено, базуючись на аналітичних, статистичних і 

технічних системах, що призводить до значної кількості помилок у процесі 

планування, регулювання, контролю та організації землекористування. 

Системна цілісність інформаційної основи організації 

землекористування покликана забезпечити ефективне використання 

земельних ресурсів з урахуванням сукупного екологічного впливу на їхній 

стан та формування раціональної системи зем-леохоронної діяльності. Тому 

забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів передбачає 

еколого-економічне обґрунтування системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами, спрямованої на поєднання різних 

управлінських функцій в інформаційній сфері землекористування. 

Шляхи розв‘язання еколого-економічних проблем управління 

землекористуванням у різний час розглядалися в роботах Д.І. Бабміндри, 

І.К. Бистрякова, Г.Д. Гуцуляка, О.Д. Гнаткович, О.І. Гуторова, Д.С. Добряка, 
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Л.Я. Новаковського, С.М. Рогач, А.Я. Сохнича, А.М. Шворака та ін. 

Питанням інформаційного забезпечення 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. Дослідженню 

функціонування баз даних про земельні ресурси, кадастрових та 

інформаційних 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 методологічні 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 вітчизняних 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 

функціонування інформаційних та земельно-кадастрових систем, слід 

наголосити, що результативна система інформаційного забезпечення 

землекористування залишається несформованою. Недосконалість земельного 

законодавства та недостатній рівень 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, технічні, 

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 
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темами: «Розробка науково-методичних засад формування організаційних, 

економічних, інформаційних механізмів регулювання земельних відносин на 

регіональному рівні» (номер державної реєстрації 0111U001320, 2011–2015 

рр.), у межах якої автором обґрунтовано шляхи вдосконалення 

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 функціонування механізму інформаційного 

забезпечення системи управління земельними ресурсами. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методологічних підходів та науково-практичних 

рекомендацій щодо еколого-економічних засад інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами. 

Для досягнення мети в дисертаційній роботі були поставлені й 

виконані такі  завдання: 

 з‘ясувати сутність і роль інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами; 

 обґрунтувати теоретико-методичний підхід до функціонування 

системи інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами; 

 узагальнити та поглибити концептуальні положення 

функціонування системи інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами; 

 обґрунтувати методологічні основи формування еколого-

економічного механізму інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами; 

 розробити методичні підходи до оцінювання ефективності 

інформаційних систем управління земельними ресурсами; 
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 здійснити аналіз сучасного стану та проблем інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами в Україні; 

 розробити структурну схему функціонування єдиного 

інформаційного простору управління земельними ресурсами; 

 запропонувати інтегровану модель системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами; 

 удосконалити науково-методичний підхід до інфраструктурного 

забезпечення інтегрованої земельно-інформаційної системи; 

 удосконалити науково-методичні підходи до формування 

семантичної бази даних інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами; 

 розвинути напрями підвищення інформаційної місткості фінансової 

та статистичної звітності у сфері землекористування; 

 обґрунтувати методичні положення геоінформаційного 

забезпечення нормативної 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 земельними ресурсами. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є загальнотеоретичні методи наукового пізнання, 

фундаментальні положення та принципи економіки землекористування, що 

висвітлені в працях вітчизняних і зарубіжних учених з проблем управління 

земельними ресурсами. Для виконання поставлених завдань використовували 

такі методи досліджень: абстрактно-логічний та системно-структурний (для 

дослідження сутності та змісту структурних складових системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами); моногра-

фічний (для поглибленого вивчення інформаційних чинників ефективного 

управління земельним ресурсами в єдиному інформаційному просторі); 
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статистико-економічний (з метою обробки статистичних даних під час 

еколого-економічного аналізу сучасного стану та проблем інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами); аналізу ієрархій (для 

оцінки ефективності земельно-інформаційних систем); розрахунково-

конструктивний та експериментальний (для обґрунтування напрямів 

розвитку та шляхів підвищення ефективності інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами); експертних оцінювань та множинної 

рангової кореляції (з метою уточнення переліку індикаторів для кадастрового 

обліку та моніторингу земель, а також подальшого їх ранжування за 

основними цільовими векторами відбору для еколого-економічного аналізу 

землекористування); аналізу та синтезу (для розроблення методичних 

положень облікового відображення земельних ресурсів); абстрактно-

логічний (для теоретичних узагальнень і формулювання висновків) тощо. 

Інформаційну основу дослідження становлять вітчизняні та міжнародні 

законодавчі 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 вітчизняних і зарубіжних учених, 

матеріали власних досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається особистим 

внеском автора у розв‘язання актуальної наукової проблеми в галузі 

економіки природокористування, що полягає в поглибленні теоретико-

методологічних засад та обґрунтуванні практичних напрямів інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами. Найвагомішими 

результатами, що визначають наукову новизну дослідження, є: 

вперше: 

 обґрунтовано теоретико-методичний підхід до функціонування 

системи інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, що 

передбачає інтеграцію її основних інформаційних потоків у межах 
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автоматизованих підсистем загальної 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 управлінських рішень у сфері землекористування та 

визначення ролі кожної інформаційної 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 застосування інформаційних систем у розрізі 

відповідних рівнів визначених функціональних блоків та взаємопов‘язаних 

процесів, що виступають інструментами детального опису цієї системи; 

удосконалено: 

 концептуальні положення функціонування системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами, що, на відміну від 

існуючих, передбачають 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 поєднаних підсистем: інституціональної, 

функціональної, регулюючої та прийняття рішень; 

 структурну схему функціонування єдиного інформаційного 

простору управління земельними ресурсами, який формується на базі 

земельно-інформаційних систем земельного кадастру, моніторингу та обліку 
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земель, землевпорядного та картографо-геодезичного фондів, а також 

відомчих кадастрів і баз даних, що сприяє вирішенню проблем 

фрагментарності інформаційного фонду, дублювання і суперечливості 

інформації, що надходить із різних джерел; 

 науково-методичний підхід до інфраструктурного забезпечення 

інтегрованої земельно-інформаційної системи, що, на відміну від існуючих, 

дає змогу врахувати чинники формування структури просторових і 

семантичних даних та передбачає запровадження інструментів гармонізації 

міжвідомчої взаємодії автоматизованих систем сукупності кадастрів, фондів і 

баз даних під час формування та переміщення інформаційних потоків; 

 структуру семантичної бази даних інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами завдяки уточненню переліку індикаторів 

для кадастрового обліку та моніторингу земель сільськогосподарського 

призначення, а також подальшому їх ранжуванню за основними цільовими 

векторами відбору для еколого-економічного аналізу землекористування 

(вагомістю, доступністю і оперативністю, витратами на одержання 

інформації); 

 методичні положення геоінформаційного забезпечення нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з урахуванням 

вітчизняних умов, при цьому конкретизовані основні вимоги, яким повинні 

відповідати земельно-оціночні роботи в частині застосування 

геоінформаційних технологій; 

набули подальшого розвитку: 

 визначення сутності інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами як процесу організації цілеспрямованих масивів 

інформації та інформаційних потоків, що передбачає накопичення, аналіз, 

обробку, зберігання та поширення інформації про стан та використання 

земельних ресурсів з метою прийняття ефективних управлінських рішень; 

 теоретико-методичні положення вдосконалення системи земельно-

кадастрового обліку як основи інформаційного забезпечення 
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землекористування, що, на відміну від існуючих, враховують еколого-

економічні аспекти вказаного процесу шляхом розвитку нових функцій 

ведення державного земельного кадастру, зорієнтованих на екологічні та 

економічні процеси управління земельними ресурсами; 

 науково-методичні підходи до автоматизації інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами, які спрямовані на 

інформування суб‘єкта управління що, на відміну від існуючих, 

передбачають перехід до системної автоматизації формування і вибору 

оптимального управлінського рішення, його графічну формалізацію та 

моделювання; 

 методичні положення обліково-аналітичного забезпечення 

управління земельними ресурсами шляхом трансформації форм фінансової 

(розширення структури необоротних активів у частині земельних ресурсів) та 

статистичної (запровадження інтегрованої форми статистичного 

спостереження за земельними ресурсами) звітності з метою підвищення їх 

інформаційної місткості щодо кількісного і якісного стану земельних 

ресурсів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені теоретико-методологічні та прикладні положення логічно 

доведено до рівня конкретних 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 екологічних засад інформаційного забезпечення системи управління 

земельними ресурсами 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 ринку інформаційних 
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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 земельної реформи використано в роботі 

Самбірського районного виробничого відділу Львівської регіональної філії 

ДП «Центр Державного земельного кадастру» (довідка № 27-451 від 

06.09.2019 р.). Теоретичні, методичні та практичні пропозиції автора щодо 

формування структури інтегрованої земельно-інформаційної системи 

використано 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 «Економіка природокористування», «Моніторинг та 

охорона земель», «Державний земельний кадастр» та «Автоматизована 

реєстраційна система» (довідка № 01-27-03-317 від 17.02.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення і висновки 

дисертації розроблено 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 охорони земель. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 

дисертаційного дослідження доповідалися й одержали схвалення на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: 

«Екологічні, технологічні та соціально-економічні аспекти ефективного 

використання матеріально-технічної бази АПК» (Львів, 2008 р.), «Нові 
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технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні» (Ужгород, 

2009 р.), «Міжнародна співпраця та інтеграція в процесі підготовки 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 проблеми розвитку регіональних АПК» (Луцьк, 2011 р.), 

«Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектора економіки» (Київ, 

2015 р.), «Baltic Surveying '15» (Латвія, Єлгава, 2015 р.), «Екологічні виклики 

і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти» (Ірпінь, 

2016 р.), «Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку 

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

ресурсами України в умовах децентралізації влади: стан, проблеми і 

перспективи їх вирішення» (Київ, 2016 р.), «Екологія і природокористування 

в системі оптимізації відносин природи і суспільства» (Тернопіль, 2016 р.), 

«Проблеми збалансованого природокористування 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 природокористування: традиції, перспективи та 

інновації» (Київ, 2017 - 2018 рр.), «Системна взаємодія кадастрів: проблемні 

питання методологічного, інституційного та інформаційного забезпечення» 

(Київ, 2019 р). 

Публікації. За темою дисертації опублікована 51 наукова праця, 

зокрема дві монографії, з яких одна –  одноосібна, два підручники, 26 статей 

у наукових фахових виданнях, з яких 12 – у виданнях іноземних держав та 
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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 дисертації становить 445 сторінок, з яких основного тексту – 347 

сторінок. Робота містить 51 рисунок, 34 таблиці, 9 додатків, а також список 

використаних джерел із 387 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

1.1. Сутність та роль інформаційного забезпечення в системі 

управління земельними ресурсами 

 

Серед найважливіших проблем соціально-економічного розвитку 

суспільства особливе значення належать питанням ефективного та 

екологічно безпечного використання земельних ресурсів. Від раціонального 

використання земельних ресурсів залежать економічна, соціальна, екологічна 

безпека держави та рівень життя населення. Зараз в умовах трансформації 

земельних відносин, спостерігається орієнтація на критерій еколого-

економічної ефективності, який, як правило, виражається в грошовому 

еквіваленті, а його сутність зводиться до отримання дивідендів від 

екологічно збалансованої управлінської діяльності. Для досягнення цієї мети 

необхідною умовою є функціонування ефективної системи управління 

земельними ресурсами, важливими складовими якого є землеустрій, 

моніторинг земель і кадастр. 

Тому в сучасних умовах усе нагальнішими стають вимоги до 

посилення наукової обґрунтованості системи управління земельними 

ресурсами, формуючи об‘єктивну потребу в розробці та реалізації нинішніх 

осучаснених або ж істотно трансформованих методів у процесі досягнення 

складних і вагомих цілей управлінської діяльності. Зазначене безпосередньо 

випливає зі ступеня пізнання й трансформації норм і канонів управлінської 

системи, її загальних та специфічних положень з огляду на сформовані згідно 

з визначеним часом можливості та відповідну існуючу ситуацію [40]. 

Поняття «управління» настільки широке, що сформулювати його 

однозначне визначення майже неможливо навіть у контексті 
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землекористування. Кожен науковець трактує цей процес по-своєму, 

виділяючи ті чи інші складові елементи як найважливіші. Для розуміння 

підходу до вирішення поставленого завдання пропонується вважати, що 

управління – це свідома дія суб'єкта управління, спрямована на зміну 

характеристик об'єкта управління, для досягнення визначеної заздалегідь 

мети. У цьому визначенні є певні ключові слова (свідома дія, визначена 

заздалегідь), на яких треба акцентувати увагу. До процесу управління варто 

відносити лише свідомі дії, оскільки їх можна контролювати, а головне – 

відтворювати в необхідний для цього момент. 

А про те, що мета повинна бути чітко визначена заздалегідь, ще до 

початку процесу управління, свідчить принцип цілеспрямованості [73, с. 78]. 

Для досягнення будь-якого результату є свій алгоритм управління, 

порушення якого призведе до збільшення матеріальних витрат та/або затрат 

часу. Оскільки це суперечить принципам управління, будь-які дії, що не 

скеровані на досягнення поставленої мети, або дії, що передують постановці 

цієї мети, не можуть вважатися елементом управління за своєю суттю.  

Коли йдеться про процес управління земельними ресурсами, то назва 

об'єкта управління висвітлена в самій категорії «земельні ресурси». Із 

суб'єктом у цьому разі розібратись важче, тому що потрібно розуміти, що 

здійснювати вплив та бути суб'єктом управління – це не одне і те ж. Вплив на 

земельні ресурси може бути антропогенний та природний, тобто 

характеристики земельних ресурсів як об'єкта управління можуть 

змінюватись під дією природних сил (вітру, сонця, вологи, опадів, 

температури тощо), життєдіяльності рослинного і тваринного світу, але це не 

означає, що зазначені категорії є суб'єктами управління, оскільки вони 

здійснюють вплив на об'єкт несвідомо та неконтрольовано.  

Суб'єктами управління земельними ресурсами, згідно із Земельним 

кодексом України [97], виступають громадяни, юридичні особи, органи 

місцевого самоврядування та органи державної влади. Вони здійснюють 
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свідомий вплив на земельні ресурси, тим самим реалізуючи процес 

управління.  

Управління земельними ресурсами, будучи системоутворювальним 

інструментом, містить у собі дві підсистеми, а саме: керівну та керовану. 

Таку структурованість зумовлено утрудненнями управлінських процесів у 

різних сферах господарювання, їх вагомістю, а також регулярним 

нарощенням кількості різновекторних взаємозв‘язків у зазначеному аспекті. 

Перша із вказаних підсистем (керівна) продукує управлінські рішення, тоді 

як інша (керована) забезпечує їх реалізацію. З метою забезпечення 

результативної взаємодії керівної та керованої підсистем потрібно 

реалізувати функціонування оберненого зв‘язку, що допоможе отримувати 

актуальну інформацію щодо наслідків різновекторних взаємозв‘язків у 

системі управління, яка може надходити різними способами [4; 48; 173]. 

Ґрунтуючись на опрацюванні цих даних та порівнянні їх із довідковими щодо 

відповідних характеристик об'єкта управління, здійснюють поточне 

оцінювання існуючої ситуації керованої системи та підсумків реалізації 

перед тим ухвалених рішень. Тож, дані щодо параметрів об‘єкта управління 

та зовнішніх чинників впливу виступають у цьому разі предметом 

управління (оскільки оцінюванню підлягає безпосередньо управлінський 

процес). Зокрема, землі, які є об'єктом управлінського процесу, водночас 

здійснюють вплив на управлінські функції земельних ресурсів, розкриваючи 

при цьому базовий запас і кількість інформації, яка потрібна в 

управлінському процесі. Зауважимо, що змістове наповнення низки 

управлінських функцій та структурної організації управлінської системи у 

сфері землекористування трансформується з огляду на різноманітні 

властивості та характеристики земельних ресурсів, а саме: площа, 

протяжність, форма тощо, адже земля також є просторовим базисом для 

територіальної організації системи управління. 

Таким чином, в умовах динамічності й мінливості економічних 

процесів забезпечення управлінської діяльності у сфері землекористування 
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вимагає системного підходу до отримання та обробки об‘єктивної інформації 

про процеси в цій системі. 

Земельно-інформаційні системи та облікові реєстри земельних ресурсів 

забезпечують основу для збалансованого землекористування тим, що вони 

отримують ключову інформацію про землю і її властивості, дають змогу 

юридично закріпити юридичні права на неї, а також роблять її доступною для 

суспільства [21; 79; 145]. Дійсно, останніми роками дуже стрімко зростають 

трансакції зі землею, тому надання юридично обґрунтованих і достовірних 

даних про права власності (користування) на земельні ділянки для органів 

влади, юридичних і фізичних осіб є досить актуальним питанням. 

У сучасних умовах господарювання безперервної та достовірної 

інформації потребує також землеустрій, адже більшість землевпорядних 

робіт передбачає використання геодезичної і картографічної інформації, а 

супровідна документація має прив‘язку до картографічних об‘єктів [159, 

с. 35]. На основі вказаної інформації розробляють і планують 

землевпорядні заходи та реалізують проєкти землеустрою. Тому 

запровадження ефективної системи інформаційного забезпечення дасть 

змогу виконати низку завдань, зокрема щодо підвищення оперативності 

виробництва проєктів землеустрою, введення системи автоматизованого 

управління земельними ресурсами тощо. 

Підготовка інформаційної бази є також одним із ключових етапів робіт 

щодо прогнозування і планування використання земельних ресурсів. Дійсно, 

наскільки б хорошим не був метод прогнозування, але якщо вихідна 

інформація для прогнозних робіт була неякісною, то й результат робіт буде 

негативним [169].  

Істотну роль в управлінні земельними ресурсами відіграє адекватний 

інструментарій визначення і регулярного коригування рівня земельних 

платежів, що вимагає адекватного інформаційного забезпечення та 

неперервного аналізу можливих наслідків управлінських рішень за 
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допомогою земельно-інформаційних систем. Таким чином, у процесі 

управління земельними ресурсами важливим саме для органів державної 

влади та місцевого самоврядування є забезпечення необхідною інформацією 

для визначення розміру плати за землю. Також варто зазначити, що однією з 

найдавніших функцій інформації про земельні ресурси є надання відомостей 

для фіскальних цілей, тобто отримання даних про землю як об‘єкт 

оподаткування. 

Необхідною умовою ефективного управління земельним ресурсами є 

ґрунтові та інші обстеження земель для одержання даних щодо їх якісного 

стану та з метою визначення тих земельних ділянок, які піддаються впливу 

ерозійних процесів і явищ, різним видам забруднення тощо. Ці дані необхідні 

для проведення агроекологічного оцінювання угідь, здійснення моніторингу 

земель та їх обліку, ухвалення рішень щодо рекультивації та консервації 

земель, запровадження лімітів землекористування, відтворення земель, 

підвищення рівня ґрунтової родючості, поліпшення якісних характеристик 

агроландшафтів тощо [181]. 

Підвищення екологічних вимог до використання земельних ресурсів та 

погіршення рівня екологічної безпеки землекористування зумовлює 

необхідність оперування інформацією про екологічні характеристики земель, 

що є суттєвими з погляду контролю за використанням та охороною земель, 

як складовими системи управління земельними ресурсами. 

Важливе значення інформація про земельні ресурси має для 

об‘єктивної оцінки стану землекористування, його відповідності критеріям 

екологічної якості та  безпечності, а також визначення рівня придатності 

земель для вирощування сільгоспкультур відповідно до складу й 

агрохімічних властивостей ґрунтів, природно-кліматичних умов територій. 

Завдяки цьому можна приймати оптимальні управлінські рішення щодо 

організації угідь та сівозмін тощо [171]. 

У процесі ухвалення раціональних управлінських рішень у сфері 

використання земельних ресурсів важливу роль відіграють інформаційні 
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ресурси земельно-кадастрових систем (рис. 1.1). На нашу думку, сучасні 

проблеми інформаційного забезпечення земельно-кадастрових систем 

стримують розвиток процесу збалансованого землекористування. Зважаючи 

на шалений темп розвитку сучасних інформаційних технологій у всіх сферах 

життя суспільства, матеріальне й інформаційне забезпечення сфери 

управління земельними ресурсами значно відстає в розвитку і залишається 

недостатньо дослідженим, що вимагає негайного втручання з боку держави. 
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Рис. 1.1. Роль інформації в процесі прийняття управлінських рішень у 

сфері землекористування 

Джерело: адаптовано автором [18; 20; 171]. 

 

У сучасних умовах поступово змінюється ставлення до землі: вона 

визначається товаром майбутнього ринку землі, усе більшої ваги набуває 

питання вартісної оцінки, яка з теоретичного простору переходить до 

площини практичного навантаження, стаючи життєво необхідною для 

економіки всієї держави [16]. 

Тобто одним із найважливіших чинників досягнення максимального 

еколого-економічного ефекту від управління земельними ресурсами є його 
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інформаційна основа. Забезпечення ефективної системи управління 

земельними ресурсами можливе лише в разі існування актуальної 

інформаційної бази щодо стану земельних ділянок, адже це є першоосновою 

в аспекті ухвалення управлінських рішень стосовно збалансованого 

землекористування, землеохорони, земельного обліку, розроблення проєктів 

із землеустрою, планування сівозмін тощо [20]. Наявність обґрунтованого й 

вичерпного інформаційного забезпечення щодо стану земель слугуватиме 

підґрунтям для нарощення фінансових бюджетних надходжень, отриманих 

від сплати за користування земельними ресурсами, ефективного 

землекористування та землеохорони, встановлення доцільних розмірів 

земельних платежів, формування впорядкованих земельних відносин та 

запровадження ефективного земельного ринку [32, с. 14]. Управління 

процесами землекористування може стати ефективнішим за використання 

інформаційних систем земельних ресурсів, на основі яких стають 

можливими прийняття і реалізація управлінських рішень щодо забезпечення 

збалансованого землекористування. 

Загалом поняття «інформація» походить від латинського слова 

«informatio», яке розкривається через відображення, подання та пояснення 

якого завгодно випадку, обставини, явища. У більш загальному розумінні 

«інформація» тлумачиться як відомості про ту чи іншу сторону 

матеріального світу. Через призму наукових поглядів це поняття вивчається 

доволі розмаїто, а саме: з позиції технічних наук, з погляду природничих 

наук та з огляду на гуманітарно-науковий аспект. У контексті філософських 

наук «інформацію» розуміють як демонстрування фактичного 

світосприйняття, тобто як дані щодо одного конкретного об‘єкта, що 

включає інший подібний об‘єкт [310]. 

Інформація виступає обов‘язковим елементом роботи кожної із 

соціальних систем. У процесі управління інтегрованими індустріальними 

системами чи з метою розбудови суверенної держави постійно існує 

першочергова необхідність у перевіреній, актуальній, об‘єктивній та 
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оперативній інформації. Для задоволення суспільних і державних потреб 

інформаційного характеру відповідні органи на різних ієрархічних рівнях 

реалізовують відповідну інформаційну діяльність у межах своїх 

повноважень, формуючи систему визначених інформаційних мереж через 

відповідні служби, бази та банки інформаційних даних згідно із Законом 

України «Про інформацію» [223]. Поняття інформації, відповідно до Закону 

України «Про інформацію»,  констатується як будь-які відомості та/або дані, 

які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді. При цьому основними принципами інформаційних 

відносин є: гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність 

інформації, свобода обміну інформацією; достовірність і повнота інформації; 

свобода вираження поглядів і переконань; правомірність одержання, 

використання, поширення, зберігання та захисту інформації; захищеність 

особи від втручання в її особисте та сімейне життя [223].  

Аби не заглиблюватися в суть теорії інформації, зауважимо лише, що 

під «інформацією» ми розуміємо відомості про властивості явищ і процесів, а 

також зв‘язки між ними, які формуються, передаються, обробляються, 

зберігаються і використовуються для цілей управління. 

Тому з метою розробки та ухвалення визначеного управлінського 

рішення у сфері землекористування той чи інший суб‘єкт управління 

повинен володіти актуальною, ґрунтовною, неупередженою інформацією, яка 

є на часі. Система управління відображає собою невпинну реалізацію 

відповідного процесу, тому необхідно регулярно одержувати вказану 

інформацію. Інформаційні потоки, які потрібні для реалізації зазначених 

управлінських цілей, так само відображають єдину структуру (від первинних 

інформаційних показників до отримання перших інформаційних підсумків), 

розкриваючи визначений підхід до планування та проєктування інформації, 

що надходить. 

У поняття «інформаційних потоків» здебільшого вкладають розуміння 

планомірного координованого переміщення інформації від першооснови її 
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походження до споживача [111; 189; 331]. Водночас це переміщення 

відзначається адресністю, порядком надання інформації та визначеним 

обсягом відповідних даних. Удосконалення системи інформаційних потоків 

передбачає попередження та запобігання копіюванню і повторенню даних, 

оптимізацію шляхів їх переміщення, а також забезпечення ефективної 

інформаційної взаємодії в структурі органів управління. 

Аналіз літературних джерел засвідчив відсутність єдиного 

узагальненого твердження щодо сутнісного наповнення поняття 

«інформація», оскільки низка наукових праць розкриває це трактування як 

ціннісне джерело, а водночас інші дослідження визначають його як один із 

чинників, що нарівні з рештою формує відповідне інформаційне наповнення. 

Наприклад, Томас де Грегорі називав інформацію «ресурсом ресурсів» [350, 

с. 48-51], більшість же сучасників сьогодні розглядають інформацію як один 

із найважливіших ресурсів розвитку суспільства поряд із матеріальними, 

енергетичними і людськими ресурсами. На думку Б. Компейн, «інформація 

завжди була ресурсом, проте лише зовсім нещодавно ми побачили перші 

проблиски сприйняття інформації в тому ж контексті, в якому економісти 

розглядають матерію і енергію, як ресурси» [310, с. 10]. 

Зараз багато дослідників відзначають становлення нової науки, 

інформаційної економіки [77; 195; 356; 364]. Помітний внесок у розвиток 

теорії інформації зробив американський економіст Кеннет Ерроу [364]. 

Обґрунтовуючи ключову роль у функціонуванні економіки, він відзначає її 

основну особливість: одну і ту ж інформацію можна продавати знову і знову. 

Інформація розглядається як фактор виробництва і як ресурс особливого 

роду, при цьому вона має свої особливості, які відрізняють її від інших 

факторів виробництва (загальнодоступність, використання одних не 

виключає використання інших, копіювання не вимагає суттєвих витрат) [364, 

с. 169]. 

Денніс Медоуз, Донелла Медоуз, Йорген Рандерс та Уїльям Беренс 

розглядають інформацію як середовище переходу до сталого розвитку, 
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зазначають, що її не обов'язково потрібно більше, і позначають основні 

вимоги до неї: достовірність, істотність, точність, своєчасність і дієвість 

[366]. Підвищення ролі інформації як найважливішого ресурсу 

підтверджується й тим фактом, що останні 20 років американські компанії 

витрачають кошти на обробку і поширення інформації більше, ніж на 

виробниче обладнання [365, с. 433]. 

Слід зазначити, що державі відводиться важлива роль в 

інформаційному забезпеченні управління земельними ресурсами, але при 

цьому у формуванні інформаційних ресурсів, необхідних для формування 

раціонального землекористування, беруть участь й інші економічні суб'єкти. 

Так, землекористувачі одночасно є як споживачами інформаційних ресурсів, 

так і її постачальниками. Зокрема, вони виступають елементом формування 

державного інформаційного забезпечення через упорядкування форм 

первинного статистичного спостереження, а також різних аналітичних 

відомостей, обов‘язкових для забезпечення цілей ефективного наповнення 

інформаційної бази у сфері використання земель. 

Інформація про земельні ресурси дуже різноманітна: наукова, технічна, 

виробнича, екологічна, економічна, соціальна, правова тощо. Кожен із видів 

інформації має свої технології обробки, смислову цінність, форми 

представлення і відображення на фізичному носії, вимоги до точності, 

достовірності, оперативності відображення фактів, явищ, процесів. 

Загалом інформація та інформаційні ресурси для прийняття 

управлінських рішень у сфері землекористування охоплюють: облікові 

відомості про земельні ресурси, документи про юридичний статус і режим 

використання земель, відомості про права та обмеження земельних ділянок, 

кадастрові і топографічні карти (плани), інші геодезичні та картографічні 

матеріали, дані щодо оцінки земель, економічні показники використання 

земель, відомості щодо кількісної та якісної оцінки земель, матеріали 

обстежень ґрунтів тощо. 
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За впливом на об'єкт управління інформацію умовно можна розділити 

на дві групи: керівну, яка формується в процесі управління і доводиться до 

суб'єкта для виконання і використання (нормативна, планова, контрольна 

інформація); управлінська, що використовується для обґрунтування 

прийняття управлінських рішень [156]. 

Інформацію, яка обслуговує процеси формування землекористування 

та забезпечує виконання завдань управління галуззю й економічними 

суб'єктами, можна назвати управлінською. Найвагомішою складовою такої 

інформації можна вважати економічний інформативний блок, що охоплює 

систему різноманітних даних економічного спрямування, які можливо 

занотовувати, накопичувати, аналізувати, оцінювати, передавати та 

застосовувати у плануванні, регулюванні, організації та контролі на всіх 

ієрархічних рівнях управління. 

Тлумачення сутності «інформаційного забезпечення» відбувається в 

розрізі різних його значень та з огляду на розмаїтість сформованих обставин, 

а саме: «інформаційне забезпечення», «державне інформаційне 

забезпечення», «інформаційне забезпечення управління», «інформаційне 

забезпечення окремих управлінських процесів», «інформаційне забезпечення 

процесу прийняття рішення» тощо. Окрім того, низка науковців це поняття 

ототожнює з інформатизацією та застосуванням інформаційних технологій у 

процесі виконання виробничо-технологічних, управлінських чи інших 

функцій. 

Формулювання сутності інформаційного забезпечення по відношенню 

до того чи іншого явища або процесу, представлені в багатьох наукових 

працях, розкривають ціль, об‘єкт та шляхи його реалізації, а саме: доказово-

функціональний і ресурсно-інформаційний елементи. Управління та 

інформатика нині не лише залежать одне від одного, а й тісно пов‘язані між 

собою. Адже завдяки інформатиці можливо забезпечити тотальну й 

ґрунтовну поінформованість управлінських кадрів і фахівців щодо 

технологічно-функціонального складу й стану виробництва, відповідних 
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здійснюваних взаємопов‘язаних процесів і явищ, зовнішнього стану 

підприємства та його взаємозв‘язків тощо. 

Що стосується поняття «інформаційного забезпечення» процесу 

управління земельними ресурсами, то переважна більшість дослідників 

пропонує розуміти його як сукупність інформаційних ресурсів, засобів, 

методів і технологій їх збору, оброки та розповсюдження з метою ефективної 

реалізації всього процесу управління земельними ресурсами. Зокрема, 

Н. Юрчук та Я. Бухарєва під інформаційним забезпеченням управління 

земельними ресурсами розуміють систему збору, обробки та подання 

інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень щодо 

використання земельних ресурсів усіма суб'єктами земельних відносин [346]. 

Російський вчений Т. Папаскірі дає своє визначення інформаційному 

забезпеченню землеустрою (як основи управління земельними ресурсами), 

під яким він розуміє систему, що включає сукупність інформаційних ресурсів 

і способів їх організації, спрямованих на вирішення завдань управління 

земельними ресурсами та землеустроєм [194]. Інформаційне забезпечення 

управління земельними ресурсами, В. Боклаг визначає як систему збору, 

обробки й надання інформації, для прийняття управлінських рішень щодо 

використання земельних ресурсів на всіх адміністративно-територіальних 

рівнях [18]. На думку А. Варламова, С. Гальченко, Д. Антропова, під 

інформаційним забезпеченням управління земельними ресурсами належить 

розуміти систему, що реалізує процес надання обробленої відповідним чином 

інформації про земельні ділянки та об‘єкти нерухомості, інших 

інформаційних послуг зацікавленим користувачам відповідно до їх 

інформаційних потреб для вирішення питань управління земельними 

ресурсами [32, с. 14-15]. 

Представник школи економістів-агроекологів А. Бордюжа 

інформаційне забезпечення землекористування визначає як комплекс 

організаційно-економічних, правових, техніко-технологічних заходів, засобів 
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та методів, що забезпечують функціонування інформаційної системи для 

управління земельними ресурсами [20]. 

Аналізуючи наведені формулювання, бачимо, що всі вони 

підтверджують важливу роль інформації в управлінні земельними ресурсами. 

Виходячи з із зазначених трактувань, інформаційне забезпечення управління 

земельними ресурсами є системою збору й поширення інформації про землі, 

що забезпечує процес управління об‘єктивними даними для прийняття 

ефективних рішень. На нашу думку, у наведених вище визначеннях 

недоліком є те, що формулювання визначення «інформаційного 

забезпечення» зводиться все ж таки до земельно-інформаційної системи як 

комплексу (системи) елементів та заходів щодо збору, накопичення, обробки 

й надання інформації. 

Вважаємо, що ефективне інформаційне забезпечення – це не лише 

система елементів отримання інформації для управління земельними 

ресурсами та структура взаємозв'язків між ними, а й динамічний процес 

організації масивів цієї інформації й інформаційних потоків. Таким чином, 

інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами можна 

визначити як процес організації цілеспрямованих масивів інформації й 

інформаційних потоків, що передбачає накопичення, аналіз, обробку, 

зберігання та поширення інформації про стан і використання земельних 

ресурсів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.  

Отож, об‘єктивно досліджуючи та намагаючись за допомогою власних 

можливостей забезпечити ефективний розвиток, суб‘єкт управління 

застосовує з цією метою низку складових, які створюються внаслідок певних 

людських зусиль. У такій управлінській системі вагомою є закономірність 

здійснюваної діяльності, сприйняття і виконання якої дозволяє розв‘язувати 

відповідні управлінські задачі та досягати визначених управлінських цілей. 

Оскільки відповідне інформаційне забезпечення, є певним мотивом для 

відповідного управлінського етапу, потрібно набувати різних знань й вмінь, 

зважати на визначені нормативно-правові вимоги, існуючу ресурсно-



52 

фінансову базу, форми впорядкування, аргументувати пропозиції та можливі 

способи розв‘язання завдання, здійснювати їх перевірку через проведення 

експертизи, а також перетворювати їх в ефективні рішення, що забезпечують 

реалізацію відповідних необхідних дій [28]. 

Інформація як елемент системи управління передбачає вивчення, 

оцінку, систематизацію та облік об‘єкта управління, тобто земельних 

ресурсів, а також об‘єктів, які пов‘язані з ними, об‘єктів нерухомості. Варто 

зазначити, що сьогодні кадастр, в якому відображаються місце розташування, 

кількісні та якісні характеристики земель, а також їхній правовий статус, 

являє собою основну інформаційну складову системи управління, необхідну 

для розробки та реалізації управлінських рішень [78, с. 107].  

У процесі ухвалення відповідних управлінських рішень вагомого 

значення набуває різновид розв‘язуваних задач, що своєю чергою впливає на 

використання інформаційного забезпечення. Різновид цих задач 

розкривається через відповідний управлінський рівень підпорядкованості. У 

цьому аспекті варто розкрити відповідну черговість оброблення 

інформаційних потоків, що доцільно представити наступним чином 

(рис. 1.2). 

На першому етапі передбачається збір та накопичення вихідної 

інформації через відображення та облік (здебільшого у цифровому вигляді) 

даних про процеси, явища і предмети, які визначають діяльність певного 

об‘єкта. 

На наступному етапі передбачено класифікацію, узагальнення та 

систематизацію вихідної інформації у розрізі визначених задач для 

одержання усереднених укрупнених даних. Водночас ліквідується 

структурно-динамічна недостовірність через урахування можливих 

інформаційних особливостей. Опрацьовані дані подають у вигляді 

відомостей, рапортів, звітів, де зазвичай відображають дані, потрібні для 

забезпечення реалізації планової, управлінської та звітної функцій. 
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Рис. 1.2. Алгоритм формування інформації для управління 

земельними ресурсами 

Джерело: сформовано автором. 

 

Третій етап передбачає функціонування системи зберігання інформації, 

що охоплює комплекс інститутів та заходів, спрямованих на забезпечення 

збереження повноти й цілісності сформованих даних і відомостей, 

передбачає створення й підтримання належних умов для їх використання, а 
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також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню 

[122].  

На останньому етапі передбачено використання одержаних та 

опрацьованих інформаційних даних для розв‘язання визначених задач і 

досягнення постановлених цілей з метою ефективного управління 

земельними ресурсами. Зокрема для цього застосовують автоматизовані 

системи управління та повноцінні земельно-інформаційні системи, що 

дозволяють поєднувати просторові та семантичні дані для забезпечення 

процесу прийняття різних управлінських рішень. Вони дозволяють включати 

нову інформацію і оновлювати вже наявні дані, маніпулювати накопиченої 

інформацією, виробляти просторовий і тимчасової її аналіз, моделювати і 

розміщувати різні об'єкти в просторі тощо. 

Основою формування достовірної інформації для прийняття 

управлінських рішень є встановлення порядку її формалізації та візуалізації. 

Враховуючи це, процес інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами має передбачати взаємодію інформаційних потоків у межах 

основних підсистем загальної земельно-інформаційної системи, а саме 

земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель та їх аналітичного 

обліку (рис. 1.3). До основних методів формування інформаційного потоку 

для цілей управління земельними ресурсами можна віднести кадастровий 

облік, адміністративний облік, фінансово-господарський облік, статистичні 

спостереження, аерокосмічні та геодезичні зйомки, агрохімічні дослідження, 

інвентаризацію та моніторинг земель, розрахунок і моделювання даних, 

анкетне опитування тощо. 

Сьогодні функції інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами в Україні виконує здебільшого Державний земельний кадастр 

(ДЗК). Однак за нинішніх умов обсяг та якість інформації земельного 

кадастру для прийняття управлінських рішень у сфері землекористування є 

недостатніми. 
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Рис. 1.3. Схема інформаційних потоків у системі інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами 
 

Джерело: сформовано автором на основі [9; 20; 21; 166]. 

 

У зв‘язку з цим, окрім зазначеної земельно-кадастрової інформації, яка 

демонструє стан земельних ресурсів з метою визначення й дослідження 

низки відповідних процесів і явищ, необхідна наявність додаткових 

відомостей у вказаному аспекті, що потребує вивчення причин і динаміки 
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цих процесів і явищ. Зокрема, брак ефективно функціонуючої системи 

моніторингу земель призводить до неможливості реалізації ефективної 

вмотивованої державної земельно-інформаційної політики, що водночас 

істотно обмежує використання економічного земельного потенціалу. 

З огляду на визначені цілі, моніторинг земель може спрямовуватися на 

спостереження за використанням земельних ресурсів або ж на спостереження 

за їх станом [7, с. 22]. Перший із вказаних видів моніторингу земель 

передбачає спостереження за землекористуванням в аспекті цільового 

призначення земель. Другий вид моніторингу земель передбачає 

спостереження за їх кількісним і якісним станом, також зважаючи при цьому 

на кількісно-якісний стан ґрунтового покриву (рівень забруднення, 

деградаційні процеси тощо) та враховуючи оцінку земель і прогноз щодо 

можливих трансформацій їх стану. 

Початковою ланкою означеної схеми виступають саме інформативні 

дані щодо оцінки стану використання земель, природно-територіальні та 

правові характеристики, які є базисом для ухвалення управлінських рішень. 

Тоді як завершальною ланкою цієї схеми будуть дані щодо раціонального 

використання земельних ресурсів. Тож, метою інформаційного забезпечення 

даної управлінської системи є накопичення та систематизація інформативних 

даних, необхідних для її дієвого функціонування у сфері землекористування, 

що вміщає відомості не тільки щодо кількісно-якісного стану угідь, а й щодо 

динаміки використання земель [104]. 

Одним з основних джерел інформаційного забезпечення управління 

земельних ресурсів завжди був землеустрій. Основною інформацією, яку 

отримують в результаті проведення землеустрою, окрім безпосередньо 

проєктів землеустрою, є матеріали земельно-оціночних робіт, матеріали 

інвентаризації земель, відомості, які можуть бути отримані в процесі 

ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень тощо. Уся землевпорядна 

інформація формує державний фонд даних, отриманих у результаті 

проведення землеустрою. Цей фонд має назву Державний фонд документації 
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із землеустрою. Він формується на основі збирання, обробки, обліку 

матеріалів, отриманих у результаті проведення землеустрою, незалежно від 

місця розташування земельних ділянок та форми власності на них, для 

використання їх органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і 

громадянами [211]. 

Ефективне забезпечення процесу формування інформаційних потоків 

для прийняття управлінських рішень у сфері землекористування ґрунтується 

також на організації належного обліку земельних ресурсів. Дійсно, 

найважливішою складовою частиною управлінської інформації є облікова 

інформація, формування якої здійснюється в системах статистичного, 

бухгалтерського (фінансового), управлінського та кадастрового обліку. 

У системі органів державної статистики (Держстату) формується 

статистична інформація на основі різних джерел (статистичні спостереження, 

екологічна звітність, вибіркові обстеження, результати перепису тощо), у 

тому числі й на основі даних бухгалтерського обліку. Доступ до статистичної 

інформації мають органи державного (регіонального, місцевого) управління, 

певна її частина є загальнодоступною (статистичні збірники, офіційний сайт 

Держстату, результати перепису). Бухгалтерська інформація представлена у 

вигляді звітів, які складають і подають зацікавленим користувачам окремі 

суб'єкти господарювання. Інформацією управлінського обліку можуть 

володіти керівні ланки на підприємстві, окрім того, така інформація може 

мати характер комерційної таємниці. Кожний із видів обліку передбачає 

власні визначені цільові орієнтири, реалізовує певні задачі, водночас 

виступаючи відповідним інформаційним базисом виконання функцій 

системи управління. 

Чинна методологія обліку земельних ресурсів є недосконалою та 

характеризується такими недоліками: відсутність єдиного методичного 

забезпечення обліку земельних ресурсів; недооцінена роль аналітичного 

обліку земельних ресурсів як основи формування інформаційного 
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забезпечення системи управління раціонального землеволодіння та 

землекористування; нерозробленість первинних та узагальнювальних 

документів, які б виступали інформаційним джерелом для інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами [8]. Тому нині виникла 

гостра потреба в розробці теоретико-методичних і практичних рекомендацій 

щодо обліку земельних ресурсів, які б ураховували основні постулати 

ринкових відносин і дали змогу сформувати систему збалансованого 

землекористування. 

Спираючись на зарубіжний досвід, інформаційне забезпечення 

управління земельними ресурсами має бути комплексним, тобто 

забезпечуватись багатоцільовою інформаційною системою. Тому доцільно 

для вдосконалення інформаційного забезпечення системи управління 

земельними ресурсами об‘єднати всі відомості різного спрямування в 

комплексну систему за природними, економічними та юридичними 

ознаками. Перетворення інформаційної системи земельних ресурсів у 

комплексну, з поєднанням екологічних та економічних характеристик 

землекористування, є доцільним, адже відповідно до рішення конвенції про 

збалансоване використання природних ресурсів управління земельними 

ресурсами має здійснюватися на засадах збалансованого розвитку 

землекористування. 

 

1.2. Еколого-економічні імперативи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами з урахуванням світового досвіду 

розвитку земельно-кадастрових систем 

 

Розвиток земельних відносин в Україні – надзвичайно важливий 

процес. Оскільки земля вважається найціннішим багатством, удосконалення 

інструментів її обліку та контролю стає першочерговим завданням для 

забезпечення збалансованого розвитку держави. У зв‘язку з перспективою 

відкриття ринку сільськогосподарських земель та залученням до 
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економічного обігу земельних ділянок підвищується інтерес до земельно-

кадастрових даних. Такі дані є інформаційним базисом для прийняття 

управлінських рішень у сфері землекористування. 

Сьогодні основою для формування земельно-кадастрової інформації на 

державному рівні є ДЗК, що є ефективним механізмом гарантування прав 

власності на землю і державного управління земельними ресурсами через 

призму земельно-кадастрової інформації. Інформація, що міститься в 

земельних та інших кадастрах, охоплює дані про просторові та якісні 

характеристики земельних ділянок, відомості про їх правовий статус, вартісні 

показники та інші дані, які набувають значної ролі для національних 

інтересів та захисту права власності та користування земельними ділянками, 

раціонального використання та охорони земель [117, с. 160]. 

Актуальною інформацією, яка найчастіше застосовується 

споживачами, є дані обліку кількості та якості земель, що відображають 

фактичний стан їх використання. Наразі нерозв‘язаною залишається 

проблема забезпечення сучасними картографічними матеріалами, які б 

містили повну інформацію про просторове розміщення об‘єктів, їх 

природний і господарський стан, правовий режим. Зростання ролі землі в 

суспільстві вимагає підвищення точності її обліку, а для цього повинна бути 

створена нова картографічна і технічна база. 

У вітчизняних земельно-кадастрових системах на критерії 

ефективності впливає низка чинників, зокрема екологічні, фіскальні, правові, 

науково-технічні, ринкові, виробничі, соціальні, інвестиційні, організаційні 

заходи щодо використання й охорони земель залежно від рівнів управління. 

Так, наприклад, підґрунтям для вирішення питань ринкової економіки, 

пов‘язаних із землею, і прийняття конструктивних рішень стосовно права 

користування та володіння землею, а також питань її цільового використання 

є інформаційне забезпечення завдяки веденню і використанню даних ДЗК. 

Для забезпечення виконання повноважень державних місцевих органів у 
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галузі земельних відносин необхідна інформація про правовий, економічний, 

природний і господарський стан земельного фонду, а також інформація про 

земельні ділянки як об‘єкт ринкових відносин. 

Формування такої інформації якраз і забезпечує ДЗК зміст, 

призначення і порядок ведення якого законодавчо закріплені в Земельному 

кодексі України (2001 р.) [97] та в Законі України «Про Державний 

земельний кадастр» від 07.07.2011 р. № 3613-VI [205]. Відповідно до цих 

актів, ДЗК – це єдина державна геоінформаційна система відомостей про 

землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове 

призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і 

якісну характеристику земель, їх оцінку, розподіл земель між власниками і 

користувачами [205]. Крім того, земельний кадастр є підґрунтям для ведення 

кадастрів інших природних ресурсів. 

Земельний кадастр створює інформаційну базу для всієї управлінської 

системи у сфері землекористування. Вказане відображається через його 

елементи, а саме: реєстрацію землекористувань та землеволодінь, обліково-

звітну роботу у сфері землекористування, оцінювання земель. Еластичність 

земельного кадастру дозволяє забезпечити бюджетну наповнюваність на всіх 

ієрархічних рівнях управління, тим самим забезпечуючи високий рівень 

окупності кадастрування, що відбувається через трансформування 

інформаційних потоків в об‘єкт, який у сукупності з природно-суспільним 

ресурсним наповненням знову ж таки трансформується у джерело 

матеріальних благ. 

У цілому світі кадастрова концепція мала значний розвиток за останні 

кілька десятиліть. Останніми прикладами є поточні світові концепції щодо 

організації охорони навколишнього середовища, ефективного управління 

земельними ресурсами, сталого розвитку і соціальної справедливості. Перші 

примітивні оціночні роботи проводили саме з фіскальною метою [348; 385; 

387]. З часом під кадастром стали розуміти опис і характеристику об‘єктів та 
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їх оцінку, а саме це була книга, в якій вказувалися відомості про предмет 

оподаткування [357]. Під впливом соціальних, правових, економічних та 

екологічних чинників земельний кадастр перетворився з примітивної системи 

обліку на сучасну земельно-інформаційну систему [76; 79; 266; 357], дані 

якої є основою для збалансованого землекористування. 

Теоретичні основи й узагальнення практичного досвіду з розвитку 

земельно-кадастрових систем знайшли своє відображення в працях 

вітчизняних науковців: І. Бистрякова, С. Булигіна, Д. Добряка, Й. Дороша, 

В. Кривова, В. Леонця, Л. Новаковського, О. Новоторова, С. Осипчука, 

А. Сохнича, М. Ступеня, А. Третяка та інших. Аналіз стану Державного 

земельного кадастру виявив його неадекватність сучасним вимогам 

земельних відносин. Сьогодні він ще не є тією єдиною системою 

узагальнення земельно-кадастрових робіт, яка давала б повну і достовірну 

інформацію про кожну земельну ділянку, що необхідна в умовах 

реформування земельних відносин, порушуються і його принципи, а рівень 

автоматизації дуже низький. Варто наголосити, що окремі з існуючих 

земельно-кадастрових робіт сьогодні взагалі не проводять, або ж проводять 

неправильно, звужуючи тим самим функціональність земельного кадастру та 

повноту відображення даних щодо стану та використання земель на території 

нашої країни. 

Сформоване нині непросте еколого-економічне становище в Україні у 

сфері земельних правовідносин потребує ґрунтовних та розгорнутих розвідок 

означеної проблематики, у тому числі зважаючи на світові практики в 

досліджуваному аспекті. При цьому, необхідно враховувати, що наша країна 

досі перебуває на перехідному етапі до ринкової економіки. А отже, ті 

кадастрові системи, які зараз ефективно функціонують у розвинених країнах 

(Німеччина, Франція, Італія, США, Канада), втратять свою ефективність, 

якщо бездумно екстраполювати їх принципи у вітчизняне інституціональне 

поле. 
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Для забезпечення сталого розвитку земельних відносин в Україні 

потрібно вдосконалювати чинну земельно-кадастрову систему, але в той 

спосіб, який використовували зарубіжні країни, коли перебували на тому ж 

етапі розвитку, що й Україна зараз. Закордонний досвід з питань формування 

і функціонування земельно-кадастрової системи важливо об‘єктивно 

проаналізувати і виокремити саме ті чинники, які матимуть позитивний 

вплив на розвиток земельних відносин в Україні (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Зарубіжний досвід розвитку земельно-кадастрових систем 

Країна 

Рік 

започатку-

вання 

кадастру 

Відповідальний 

орган 

Головні функції 

кадастрової 

системи 

Нормативна 

база 

Франція 1925 рік Національна 

служба кадастру; 

Служба 

національної 

документації 

кадастру, 

Дирекції 

податкових служб 

департаментів 

Облік кількості та 

якості земель з метою 

оподаткування, 

поновлення 

застарілих 

кадастрових планів, 

координація, 

перевірка і 

централізація зйомок 

земельних ділянок 

Національні 

директиви 

облаштування 

територій, Декрет 

Міністерства 

фінансів про 

створення 

Цифрового 

кадастрового 

плану 

США 1785 рік Публічна земельно-

знімальна система 

(PLSS) 

Головний 

земельний офіс 

(GLO) 

Поділ території на 

кадастрові блоки та 

секції, система 

реєстрації прав 

Декрет про 

землю; 

Закон про 

геометоди 

Німеччина 16 жовтня 

1934 року 

Федеральне 

агентство 

картографії і 

геодезії (ВКВ), 

Геоінформаційний 

офіс бундестагу 

(BGIO) 

Оподаткування та 

встановлення ціни на 

землю, 

земельно-оціночні 

роботи 

національні та 

локальні уряди, 

окремі 

громадяни та 

бізнес 

Канада 1961 рік Департамент 

лісового 

господарства та 

розвитку 

сільських 

місцевостей, 

Служба 

інвентаризації 

земель 

Розробка єдиної 

класифікації земель, 

економічна оцінка, 

реєстрація землі 

 

 

Закон про 

реконструкцію і 

розвиток 

сільського 

господарства, 

Кадастровий 

кодекс 
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Продовження табл. 1.1 

Італія 1860 рік Міністерство 

економіки і фінансів, 

Департамент 

казначейства 

(організація обліку та 

оцінки нерухомості), 

Департамент 

території (кількісні та 

якісні 

характеристики 

території) 

Створення і наповнення 

кадастру, зберігання і 

актуалізація інформації 

Закон про кадастр 

земель, 

Королівський 

декрет від 08 

жовтня 1931 року 

№ 1572 

Іспанія Середина 

ХІХ ст. 

Муніципальні органи 

влади 

Оцінка, накопичення 

географічної 

кадастрової інформації, 

базової інформації, 

оподаткування 

Громадянський 

кодекс, Закон про 

землю 

Джерело: систематизовано автором на основі [19; 199]. 

 

Франція. Земельно-кадастрова система в даній країні вважається 

найрозвинутішою системою у всій Європі. Метою створення французької 

кадастрової системи, як яскравого представника «наполеонівських» систем, 

стало достовірне та справедливе оподаткування власників та користувачів 

земельних ділянок. 

Національна служба кадастру реалізовує свої повноваження за трьома 

основними напрямами (службами): адміністративний, юридичний та 

технічний [193]. 

Адміністративна служба здійснює: 

 формування кадастрових реєстрів; 

 реєстрацію передачі права власності на земельку ділянку 

 видачу копій та витягів із кадастрових документів; 

 нарахування земельного податку. 

Юридична служба земельного кадастру здійснює: 

 розмежування власності на землю; 

 ідентифікацію даних про землю, її окремих ділянок; 

 ведення земельно-кадастрової книги. 
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Технічна служба забезпечує: 

 відновлення старих та пошкоджених картографічних планів; 

 координацію, перевірку та централізацію знімання земельних 

ділянок; 

 збереження межових знаків та геодезичної мережі в цілому. 

Сполучені Штати Америки. З огляду на велику площу, у США не існує 

єдиної земельно-кадастрової системи, дія якої б поширювалася на всю 

територію країни. Кожен штат має свою кадастрову систему, але основні 

принципи залишаються незмінними. До цих принципів належить поділ 

території кожного штату на кадастрові блоки та секції. Територія штату 

ділиться на чотири великі частини (по горизонталі – базовою лінією, по 

вертикалі – головним меридіаном). Наступний рівень поділу – колонки та 

рядки, які утворюють квадрати зі стороною 6 миль. І сам цей квадрат 

ділиться на 36 частин (квадрати зі стороною в 1 милю). Кожній частині 

присвоюють свій ідентифікаційний номер. Потрібно відзначити гнучкість 

підходів до класифікації земель у США, тому що вона спрямована на 

вирішення конкретних цілей використання земель. 

Особливістю ведення кадастру в США є Актова система реєстрації 

прав [199]. Держава, виступаючи лише в ролі реєстратора, не бере на себе 

жодної відповідальності стосовно контролю за дотриманням законності 

здійснення операцій із землею. 

Німеччина. Головною особливістю земельно-кадастрової системи в 

Німеччині є відсутність федерального рівня. Кожна федерація має свій 

головний офіс та регіональні представництва. Роботи з реєстрації здійснених 

операцій з землею покладені на спеціальних працівників – ліцензованих осіб. 

Ліцензію землевпорядника може отримати особа, яка має необхідну 

університетську освіту та два роки практичного досвіду. Окрім цього, 

потрібно здати державний іспит [201]. 

Земельно-кадастрова система Німеччини має дві складові: кадастр 

нерухомості та господарський кадастр [311]. У першому класифікація земель 
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здійснюється за природними, економічними та юридичними показниками. У 

господарському ж кадастрі поділ відбувається на землі безпосередньо 

сільськогосподарського призначення (рілля, сади, виноградники тощо), 

лісогосподарські види (ліси, болота та землі, непридатні для обробітку), землі 

під забудову та інші землі (дороги, аеродроми тощо). 

Для достовірної й справедливої оцінки землі в Німеччині земельно-

оціночні роботи передбачали детальне вивчення ґрунтів за генетико-

морфологічними ознаками для визначення продуктивності тієї чи іншої 

ділянки землі сільськогосподарського призначення. Цей процес називається 

бонітуванням. 

Інформацію, отриману в результаті бонітування, у поєднанні з даними, 

отриманими від економічної оцінки, можна використовувати для оцінювання 

ділянки за 100-бальною шкалою, що дає змогу розподілити землі на сім груп: 

у першу групу потрапляють кращі землі, а в останню, сьому, відповідно, 

найгірші. 

Матеріали оцінки земель сільськогосподарського призначення 

використовують для планування виробничого районування території, 

розміщення виробничих потужностей, створення планів перспективного 

використання земель. 

Канада. Відповідальний за ведення кадастру орган – служба 

інвентаризації земель – забезпечує вивчення земель за однаковими для всієї 

країни критеріями з метою надання повних і точних даних стосовно 

потенційної продуктивності земель федеральним та провінційним органам 

влади [311]. На основі отриманих даних формується оптимальна система 

планування і управління земельними ресурсами, прогнозування 

трансформації угідь. Виділяють чотири типи оцінки земель: для сільського 

господарства, лісового господарства, для рекреаційних цілей та відтворення 

фауни. 

Реєстраційна система забезпечує повну правову інформацію про 

земельну ділянку, а також дає змогу виконати історичний пошук, тобто 
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визначити всіх власників земельної ділянки від сьогоднішнього дня до 

першого її власника, звичайно, за відповідну плату. Таку роботу можна 

виконати завдяки чіткій системі нумерації прав власності та наявності 

картографічного матеріалу на всі зареєстровані ділянки. Історичний пошук 

деякі покупці землі здійснюють для того, щоб провести операцію купівлі 

землі з найменшим ризиком для себе [26, с. 23]. 

Італія. У країнах, в яких діє наполеонівська кадастрова система, до 

визначення просторового розміщення земельної ділянки підходять по-

різному. Так, в Італії земельний кадастр розділяється на «горизонтальний», 

до нього належать об'єкти, що розташовані на горизонтальній площині землі, 

і «вертикальний», так званий урбаністичний, куди входять такі об'єкти, як 

будівлі і споруди, а також об'єкти для промислового і комерційного 

використання. 

Досить слабкою в наполеонівській кадастровій системі є юридична 

сторона. В Італії дані кадастру не вважаються правовизначними, тобто, 

довідки, отримані з реєстру, не мають юридичної сили, що спричинює низку 

правових негативних наслідків для покупців [245]. 

Іспанія. Кадастрова система Іспанії є яскравим представником 

наполеонівської системи. Управління кадастровою системою цього типу, як 

правило, централізоване, на муніципалітети покладено виконання робіт з 

кадастру. 

Спочатку наполеонівський кадастр мав суто фіскальний характер, але 

сучасні тенденції розвитку світової економіки розширили цільові діапазони 

кадастру [245]. В Іспанії кадастр має фіскальний характер. Кадастрова 

система цього типу зазвичай складається з картографічної і текстової 

(графічної) частин. До кадастру входять реєстр прав і кадастрові карти. 

Реєстри, як правило, взаємодіють, але не інтегровані. Додатково до кадастрів 

залучають реєстри, що містять відомості природного і кліматичного 

характеру. Так, до кадастру Іспанії входять реєстри про ґрунти і природні 

ресурси. 
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Особливістю земельного кадастру саме в Іспанії [245] є розділення 

його на міський та сільський. Сільський кадастр ведеться за двома 

напрямами: інвентаризація земель сільськогосподарського призначення з 

метою реєстрації та використання кадастру для оподаткування. 

Інформація, що міститься в земельному кадастрі Іспанії, відображає не 

лише дані про сучасний стан земель, а й показує зміни різного характеру: 

фізичного, економічного та юридичного (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Характеристика змін у даних земельно-кадастрової системи Іспанії 

Джерело: сформовано автором на основі [311]. 

 

Реєстрація зазначених змін у кадастрі не лише дає змогу розширити 

інформаційну базу для проведення максимально точних оцінок земель та 

прогнозів їх використання, а й забезпечує потенційного покупця земель 

інформацією про попередніх власників та про форми використання ними 

конкретної території. 

Світова практика засвідчує, що найбільші переваги має централізована 

модель організації кадастрових систем. З метою підвищення ефективності її 
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функціонування необхідним є створення локальних робочих груп, які будуть 

приймати об'єктивні рішення на місцевому рівні і спрощений механізм 

обробки, збору, передачі інформації шляхом розширення функціональних 

можливостей web-порталів кадастрових служб. Ефективність кадастрових 

систем підвищується та їх функціональність розширюється, якщо сумістити 

кадастровий шар та інфраструктуру просторових даних. Для прикладу, в 

Нідерландах кадастрова карта поєднується з великомасштабною 

топографічно-оглядовою картою, повністю покриваючи територію країни. 

Такі карти широко застосовуються державними органами, комунальними 

господарствами та приватними землекористувачами [358]. Топографічна 

карта має багатошарову структуру, в яку входять базові та загальні реєстри. 

Значна увага в організаційній частині кадастрових систем приділяється 

інституту геодезистів, якому властиві дві форми: державна та приватна. при 

чому, обидві форми можуть поєднуватись в одній кадастровій системі. Якщо 

перші мають статус державних службовців (Нідерланди) або до них 

прирівнюються (Польща), то інші можуть працювати в комерційних 

організаціях індивідуальними підприємцями або вільними фахівцями. В 

низці країн до геодезичних та кадастрових робіт допускаються тільки 

геодезисти з ліцензією (Польща, Чехії). Ліцензії видаються на виконання 

незалежних функцій, тобто на: управління геодезичними і картографічними 

роботами, які повинні бути зареєстровані в державному геодезичному і 

картографічному ресурсі; виконання геодезичних і картографічних робіт 

дипломованим фахівцем в галузі геодезії і картографії, які реєструються в 

геодезичному і картографічному реєстрі; виконання функції контролюючого 

інспектора в геодезії і картографії; здійснення технічних і адміністративних 

робіт, пов‘язаних з встановленням меж нерухомого майна; виконання 

геодезичних і картографічних робіт, які в обов‘язковому порядку повинні 

бути внесені в земельні та іпотечні реєстри і тому подібні [261]. 

Визначимо місце вітчизняної земельно-кадастрової системи. Офіційно 

земельний кадастр ведеться в Україні з початку 80-х років минулого століття. 
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На думку Р. Панаса, сучасна система охоплює такі елементи [193]: 

 кадастрове зонування; 

 кадастрові знімання; 

 бонітування ґрунтів; 

 економічну оцінку; 

 грошову оцінку і державну реєстрацію земельних ділянок; 

 облік кількості та якості земель тощо. 

Значною проблемою проведення бонітування в Україні є наявність 

застарілих баз даних, деякі з яких містять інформацію лише за 1987 рік. 

Провести достовірну оцінку та створити об‘єктивні плани, опираючись на 

подібну інформацію, неможливо, а оновлення баз просувається значно 

повільніше, ніж необхідно, у зв‘язку з нестачею коштів у державному 

бюджеті. 

Важливо розуміти, що сама земельно-кадастрова система в Україні, 

зважаючи на неактуальність наявних у ній даних про стан земель, потребує 

принципових змін. 

Визначення поняття «Державний земельний кадастр» на 

законодавчому рівні має низку недоліків, оскільки не повною мірою 

висвітлює принципи та функції, які мають бути притаманні земельно-

кадастровій системі європейської держави. Для того щоб наблизити 

вітчизняну земельно-кадастрову систему до європейської, на нашу думку, не 

вистачає такого важливого елемента, як реєстрація земель з усіма 

характеристиками, що необхідні для сталого еколого-економічного та 

соціального розвитку територій. Тобто формування та зберігання інформації 

про стан, кількісні та якісні характеристики земель, не повинно стати 

самоціллю, а дані – використовуватись не лише в правовому полі. Яскравим 

прикладом є Іспанія, кадастрові бази якої містять інформацію не лише про 

стан та місцезнаходження землі, а й про всі зміни, які відбувалися з тим чи 

іншим об‘єктом власності за весь час ведення записів. 

Враховуючи світовий досвід регулювання земельних відносин [19], для 
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формування ефективної земельно-кадастрової системи в Україні важливо 

сформувати масив інформації про: землі та земельні ділянки, права на які не 

оформлені або оформлені неправильно; невикористовувані або неефективно 

використовувані землі і земельні ділянки; землі, вільні від прав третіх сторін, 

придатні до використання. Ці заходи дозволять сформувати структуру 

земельного ринку, яка складається з нормативно-правової бази, методів 

економічного регулювання тощо. 

Таким чином, згідно з [345], сучасна земельно-кадастрова система, яка 

вибудовується з використанням сучасних інформаційних технологій, у 

перспективі створює можливість оперативно отримувати необхідну 

інформацію про землі та земельні ділянки на всій території України за 

рахунок користування відомостями про об‘єкти кадастру, що відображені на 

цифровій картографічній основі. 

Тому на етапі формування єдиної національної земельно-кадастрової 

системи і забезпечення повної та достовірної інформації щодо правового 

режиму земель, їх цільового призначення, обмежень у їх використанні, а 

також даних про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, про 

розподіл земель між власниками й користувачами, потрібно враховувати, що 

досі залишаються тимчасово невнесеними до земельного кадастру відомості 

попередніх років про всі його об‘єкти, які задокументовані на паперових 

носіях. Важливо зазначити, що в разі виявлення розбіжностей між 

відомостями електронного та паперового земельного кадастру, відомості на 

паперових носіях матимуть юридичну перевагу над електронними. 

Таким чином, ефективна робота земельно-кадастрової системи в 

Україні – єдиний спосіб наведення порядку в правовому аспекті 

використання земель, у тому числі сільськогосподарського призначення. 

Світовий досвід показує, який вигляд повинна мати сучасна, 

ефективна, добре організована земельно-кадастрова система. Невід‘ємними 

складовими такої системи повинні бути юридична, технічна та економічна 

сторони (як, наприклад, у Франції та Іспанії). Юридична частина кадастру 
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розкриватиме інформацію про всіх власників та користувачів землі від 

сьогодення до початку ведення записів (історичний аспект реєстрації прав 

власності добре представлений у земельно-кадастровій системі Канади), 

технічна сторона міститиме дані про фізичний, хімічний склад ґрунту, 

географічне місцезнаходження ділянки, її форму та розмір, а економічна – 

про способи використання цієї землі (у господарських цілях, заліснення, 

забудова тощо). 

Отриману багатошарову інформацію необхідно використовувати для 

побудови планів використання земель у майбутньому (аналогічних 

німецьким) для отримання максимальної вигоди з кожної окремо взятої 

ділянки одночасно зі здійсненням мінімального впливу на рівень 

забруднення земель. Крім того, в Україні значною проблемою досі 

залишається процес реєстрації інформації про земельні та інші природні 

ресурси, права власності, використання та оцінку земель у складі земельно-

кадастрової системи. Державний земельний кадастр повинен стати системою 

не лише реєстрації, накопичення й узагальнення даних про землі та території, 

а й системою обліку, управління і забезпечення збалансованого розвитку 

країни. 

Забезпечення функціонування ДЗК здійснюється з використанням 

засобів автоматизації, що зумовлено необхідністю прискорення та 

оптимізації оброблення великих масивів інформації, що містяться в 

земельному кадастрі. Сукупні відомості про земельні ресурси забезпечують 

повне покриття, тобто картину про землі України та їх баланс за видами 

використання, за рахунок державного обліку земельних ділянок у 

кадастрових районах, які знаходяться на певній території незалежно від виду 

власності на них. 

Варто зазначити, що ДЗК за ознаками визначеними, В.М. Коваленко, 

можна вважати «системою» з характерними особливостями, зумовленими 

специфікою функціонування (табл. 1.2) [117]. Тобто ДЗК характеризується як 

система, в якій вказується спрямованість відомостей, що вичерпно 
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характеризують земельні ділянки як просторово-операційний базис 

розміщення будь-яких ресурсів. 

Таблиця 1.2 

Основні характеристики системи Державного земельного кадастру 

Характерна особливість системи  Опис 

Об‘єктивність фізичного характеру  Базується на масивах інформації, що 

характеризують конкретні об‘єкти обліку 

Доцільність і цілеспрямованість 

взаємодії елементів  

Визначається залежно від цілей функціонування 

системи 

Централізованість  Зумовлена наявністю верховенства організаційної 

структури 

Відкритість  Забезпечення постійного обміну та актуалізації 

інформації за рахунок взаємодії з іншими ресурсами 

Гнучкість  Можливість зміни параметрів функціонування 

системи залежно від поставлених завдань 

Економічна багаторівневість та 

ієрархічність 

Гарантування високої надійності функціонування 

системи 

Комплексність функціонування 

обслуговуючих галузей та інших 

видів діяльності 

Забезпечення умов для ефективного 

функціонування системи державного земельного 

кадастру в цілому 

Джерело: сформовано автором за [117]. 

 

З огляду на розглянуті принципові моменти формування й 

функціонування інформаційної системи ДЗК можна відзначити існування 

низки проблем, однак уже сьогодні можна стверджувати, що система ДЗК 

здатна забезпечити управління земельними ресурсами повною й достовірною 

інформацією про об‘єкти управління, що є основою для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. Проте потрібно вдосконалити існуючу 

систему, щоб вона відповідала вимогам сьогодення та дала змогу 

забезпечити збалансоване землекористування. 

Інформаційні потреби визначаються комплексом земельно-кадастрових 

даних, що відповідають вимогам конкретних завдань, де передусім необхідна 

детальна земельно-кадастрова інформація, зокрема оперативна, з високим 

ступенем точності, тому виникає потреба в розвитку інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами, без якого неможливе 

вдосконалення форм і методів управління. 

Відсутність на сьогодні централізованості інформації та її дроблення по 
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різних ресурсах створюють значні перешкоди для тих, хто працює з 

нерухомістю, оскільки в них відсутня всестороння інформація про об‘єкти. 

Створення єдиного кадастру об‘єктів нерухомості на базі відомостей про 

земельні ділянки забезпечить функціонування інформаційної системи, яка 

допоможе вирішити цю проблему. 

На нашу думку, формування правового інституту кадастру об‘єктів 

нерухомості має ґрунтуватись на таких принципах: 

1) земельна ділянка є унікальною обліковою одиницею; 

2) земельна ділянка є базисним об‘єктом нерухомості, з яким 

пов‘язано все інше нерухоме майно; 

3) єдність та уніфікованість функціонування системи ведення 

земельного кадастру на всій території держави; 

4) ведення земельного кадастру здійснює державний орган 

виконавчої влади. 

Тобто ДЗК являє собою науково обґрунтовану систему державних 

заходів, спрямованих на отримання актуальної інформації якісного й 

кількісного характеру про земельні ресурси для прийняття управлінських 

рішень у сфері використання потенціалу земель. 

В умовах розвитку ринку землі, спрямованого на підтримання 

ефективного використання земельних ділянок власниками і наповнення 

бюджету за рахунок податків та зборів, система земельного кадастру є 

необхідною інфраструктурою для забезпечення функціонування 

економічного та інформаційного простору. На нашу думку, функціонування 

системи управління земельними ресурсами за належного інформаційного 

забезпечення дасть змогу сформувати ефективний ринок земель. 

Державний земельний кадастр, будучи інформаційною структурою, 

забезпечує базову основу всіх інших державних функцій і заходів щодо 

раціонального використання та охорони земельних ресурсів. Значущість 

земельно-кадастрових даних в інформаційному забезпеченні системи 
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управління земельними ресурсами визначає систему земельного кадастру як 

фундаментальну функцію управління (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Система взаємозв’язку земельного кадастру з економічними 

процесами управління земельними ресурсами 

Джерело: сформовано автором за [21; 285]. 

 

Вважаємо, що завданням найближчого періоду є створення умов для 

планомірного і послідовного здійснення управління земельними ресурсами, 

спрямованого на ефективне використання земельних ресурсів, активне 

залучення їх в обіг, стимулювання інвестиційної діяльності. Забезпечення 

таких умов має стати пріоритетним завданням створення єдиного державного 

інформаційного ресурсу на базі ДЗК. 

Система земельного кадастру, як головний інструмент вирішення 

управлінських завдань, є необхідним елементом економічного розвитку 

країни. Економічна ефективність системи земельного кадастру 

забезпечується за рахунок прийняття ефективних управлінських рішень щодо 
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розвитку території на основі земельно-кадастрової інформації, тобто ефект 

досягається за рахунок реальної економічної віддачі від земельно-

кадастрових дій (рис. 1.6). 

 

 

Підтримка системи оподаткування актуальними 

відомостями державної кадастрової оцінки земель 
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За рахунок прийняття економічно ефективного 

управлінського рішення щодо розвитку території на 

основі земельно-кадастрової інформації, забезпечення 

принципу повного, раціонального і ефективного 

використання земель 

 – земельно-кадастрові дії; 

– економічний ефект від ведення земельного кадастру.  

Рис. 1.6. Показники економічного ефекту від ведення земельного 

кадастру 

Джерело: сформовано автором. 

 

Важливою і необхідною складовою системи управління земельними 

ресурсами є її інформаційне забезпечення. Повна об‘єктивна кадастрова 

інформація про стан землекористування є необхідною умовою для прийняття 
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ефективних управлінських рішень щодо забезпечення ефективної 

господарської та природоохоронної діяльності в земельно-ресурсній сфері 

[88]. Під час формування інформаційної системи земельного кадастру 

необхідно враховувати, що кожен вид використання земельних ділянок 

передбачає отримання з нього конкретних споживчих властивостей і тому 

щодо кожної категорії земель повинен визначатися конкретний перелік 

відомостей. При цьому дуже важливо дотримуватися принципу повноти 

відомостей земельного кадастру, який передбачає відображення в 

інформаційній системі всіх необхідних даних, при цьому не перевантажуючи 

його непотрібною інформацією. 

Окрім цього, одним із головних принципів управління є принцип 

інформаційного балансу, що передбачає наявність у будь-якій інформаційній 

системі оптимального обсягу інформації про об‘єкт управління. У такому 

разі, оптимальною буде мінімальна кількість інформації про об‘єкт, на базі 

якої можливо ухвалювати ефективні управлінські рішення [285]. 

Звернемо увагу на відомості, що спільні для всіх ділянок, та зазначимо 

джерела їх отримання. 

По-перше, йдеться про місцезнаходження ділянок. Такі відомості 

заносять до документів ДЗК, ґрунтуючись на матеріалах межування, наданих 

заявником, які містять дані щодо визначення, закріплення та опису меж 

певної ділянки на території. Надані матеріали покликані забезпечити 

відновлення втраченої інформації щодо меж ділянок за допомогою 

вимірювальних процесів стосовно об‘єктів державного кадастру. Наприклад, 

до об‘єктів кадастру належать межові мережі, що створені спеціально для 

зазначених цілей. Окрім цього, можна використовувати також пункти 

державної геодезичної мережі та інші об‘єкти, що відповідають 

встановленим технічним вимогам. Інформація про такі об‘єкти міститься в 

державному кадастрі за результатами топографо-геодезичних, 

картографічних і землевпорядних спостережень. 
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Відомості щодо характеру використання земельних ділянок та наявних 

на цих ділянках об‘єктів нерухомості заносять до державного земельного 

кадастру за результатами ґрунтових, моніторингових, геолого-

геоморфологічних та інших досліджень. Проте відомості стосовно цільового 

призначення земельних ресурсів та меж їх допустимого використання 

формуються лише на підставі актів органів влади згідно з підпорядкуванням 

земельних ресурсів. 

Усі відомості про права та обмеження на новосформовані земельні 

ділянки вносять до ДЗК на підставі відомостей Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно. Відомості про права та обтяження на земельні 

ділянки, що виникли до набрання чинності Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [207], вносять 

до ДЗК на підставі інших документів про права на земельні ділянки, які є 

юридично дійсними на момент внесення зазначених відомостей до ДЗК. 

Відомості про економічні характеристики земельних ділянок вносять до 

документів ДЗК на підставі даних державної кадастрової та іншої оцінки 

земель та положень нормативних правових актів органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Умовно основні потоки інформаційного забезпечення ДЗК можна 

зобразити у вигляді структурно-логічної схеми (рис. 1.7). 

Варто зазначити, що через відсутність налагодженої взаємодії між 

державними органами різних рівнів, інформація, що надходить до державних 

кадастрів, формується на основі відомостей фізичних та юридичних осіб, які 

є власниками та користувачами земельних ресурсів. 

Частково відсутність налагодженої взаємодії між державними органами 

різних рівнів може бути усунуто в результаті переходу до формування 

єдиного кадастру, який об‘єднає в собі декілька кадастрових систем: від 

земельного кадастру до кадастру нерухомості, містобудівного кадастру та 

низки інших реєстрів. 



78 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ 

ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАДАСТР 

Органи реєстрації прав 

на нерухоме майно 

Органи архітектури та 

будівництва 

Органи влади 

та управління 

 

Землевласники та 

землекористувачі 

 

Бюро технічної 

інвентаризації 

Органи 

землеустрою 

Органи оцінки 

нерухомого майна 

Юридичні та фізичні 

особи 

 

1 2 4 

3 5 

6 7 8 

 

Рис. 1.7. Структурно-логічна схема інформаційного забезпечення 

земельного кадастру 

Примітки: 

1 - дані про зареєстровані речові права на нерухоме майно; 

2 - нормативно-правові акти щодо регулювання земельних відносин, дані про реалізовані 

землевпорядні проєкти; 

3 - результати досліджень із якісної оцінки земель; 

4 - дані містобудівного зонування (затверджені органами влади); 

5 - запити на державний облік об'єктів нерухомості; 

6 - вихідні дані для проведення оцінки; 

7 - результати землевпорядних робіт (включаючи результати реалізації землевпорядних 

проєктів); 

8 - відомості про земельні ділянки. 
 

Джерело: адаптовано автором за [255; 266]. 

 

Окрім того, потрібно вирішити проблему використання інформації 

ДЗК, оскільки сьогодні ця система не готова забезпечити реальний сектор 

економіки необхідною інформацією щодо характеристик земельних ресурсів, 

таких як: показник родючості, нахил полів, склад ґрунтів тощо. Крім того, 

для забезпечення раціонально землекористування суб‘єкти господарювання 

повинні володіти інформацією про сучасний стан ґрунтів з погляду їх 

забруднення радіонуклідами, важкими металами, пестицидами та іншими 

видами забруднень. 
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Це далеко не повний перелік даних, які повинен містити в собі ДЗК для 

забезпечення раціонального землекористування. Ми вважаємо, що це 

питання потребує подальшого дослідження. Водночас необхідно здійснити 

дослідження стосовно затвердження порядку здійснення заходів щодо 

отримування відомостей для наповнення ДЗК. 

Важливим моментом функціонування системи управління земельними 

ресурсами є поєднання екологічних та економічних характеристик 

землекористування, оскільки на підставі положень конвенції щодо 

збалансованого природокористування (Ріо-де-Жанейро, 1992) цей процес має 

реалізовуватися саме в контексті засад вказаної угоди [349]. Загальновідомим 

є те, що наша країна перебуває в періоді формування ринкових відносин, що 

вимагає реалізації реформ у функціонуючій системі організації та управління 

у сфері використання земель, зважаючи на збалансування положень сталого 

зростання й ринкової економіки [358]. 

У країнах ЄС функціонує інформаційна база, що містить у своєму 

складі загальну ресурсну базу. «System Environmental and Economic 

Accounting» (SEEA) сформована відділенням статистики Організації 

Об'єднаних Націй (ООН) на початку 90-х років XXст. та є системою еколого-

економічного обліку. Основною метою цієї системи є відтворення реального 

поєднання економічних систем із довкіллям, а також формування 

відповідного інформаційного базису задля можливості реалізації загального 

еколого-економічного обліку. SEEA можна вважати важелем, здатним 

сприяти виявленню виснажених ресурсів та деградаційних процесів довкілля. 

Відповідні підсистеми у межах вказаної системи містять ґрунтовні дані щодо 

визначеного ресурсу чи певного сектору, зокрема: енергетичної складової, 

екосистемної компоненти, водних ресурсів, агросфери, земельних ресурсів 

тощо. 

Таким чином, у процесі функціонування системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами необхідно керуватися 

низкою вимог і положень, які відображають особливості цього еколого-
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економічного процесу, а також механізмів, форм, методів, інструментів і 

засобів їх реалізації, що мають обов‘язковий характер. Враховуючи те, що 

головною метою управління земельними ресурсами є забезпечення 

екологічно безпечного та економічно ефективного землекористування, такі 

вимоги можна назвати еколого-економічними імперативами, що є 

обов‘язковими, об‘єктивно зумовленими нормами поведінки суб‘єктів 

еколого-економічних систем. Тобто еколого-економічний імператив – це 

певні правила поведінки всіх структурних елементів системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами з урахуванням різних 

чинників, що впливають на них. Особливістю імперативів є те, що вони 

одночасно є повідомленням і закликом до дії. 

Однією з найважливіших умов, що визначають імперативи 

функціонування системи інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами, є інформаційні потреби суб‘єктів управління для 

прийняття оптимальних рішень. Розкриваючи ці умови, інформаційні 

потреби виявляються залежними від предмета свого задоволення – 

інформації, а нова інформація породжує потребу в ще новішій інформації, що 

породжує постійну динаміку цих потреб та інтересів. 

Суттєвим еколого-економічним імперативом інформаційного 

забезпечення системи управління земельними ресурсами є вимоги, що 

визначають склад, структуру і способи організації даних у системі, порядок 

інформаційного обміну між компонентами системи, рівень інформаційної 

сумісності зі суміжними системами, структуру процесів збору, зберігання, 

оновлення, обробки, передачі і представлення даних, а також способи і 

процедури надання юридичної значущості матеріалам і даним, що 

продукуються [13]. Також до їх складу повинні входити вимоги до якості 

виконання функцій інформаційного забезпечення в певній предметній сфері. 

Загалом серед основних еколого-економічних імперативів, які 

необхідно враховувати під час формування ефективної системи 
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інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, можна 

виокремити такі [33; 54; 66; 79; 141; 142; 267; 268; 289; 253]: 

 максимально можлива реалізація умов для формування банків даних 

про наявність і якісний стан земель та застосування автоматизованих 

інформаційних систем у сфері сільськогосподарського землекористування з 

метою забезпечення оптимальних параметрів їх екологічних і соціально-

економічних функцій; 

 забезпечення процесного підходу щодо збору, обробки та зберігання 

всієї сукупності інформаційних відомостей про екологічні та економічні 

характеристики земельних ресурсів; 

 функціонування системи міжвідомчої взаємодії завдяки 

інформаційному та електронному обміну інформацією про основні 

характеристики земельних ресурсів; 

 забезпечення повноти, достовірності, актуальності і обґрунтованості 

наданої інформації про стан земельних ресурсів, включаючи відомості про їх 

екологічний стан, права на земельні ділянки, топографо-геодезичне і 

картографічне забезпечення територій; 

 надійне інформаційне забезпечення програм охорони і раціонального 

використання земель; 

 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 ресурсів; 

 ефективність процесу інформаційного забезпечення, зокрема щодо 

встановлення базової ставки земельного податку для оподаткування, захисту 

прав власників і користувачів земельних ресурсів, підтримки інвестиційних 

проєктів. 
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Зазначені еколого-економічні імперативи мають реалізовуватися 

системно, у тісному взаємозв‘язку з конкретними умовами земельних 

відносин. Загалом, дотримання еколого-економічних імперативів 

функціонування системи інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами допоможе поліпшити супровід розробки проєктних 

рішень щодо використання та охорони земель, організації збалансованого 

землекористування та підвищення ефективності земельних відносин. 

Аналізуючи організаційні питання інформаційної системи земельного 

кадастру зазначимо, що формування масиву кадастрових даних, одержуваних 

у результаті проведення лише обліку земельних ділянок, на наш погляд, 

необґрунтовано упускає такі найважливіші еколого-економічні складові, як 

економічна оцінка земель, якісна характеристика земельних ресурсів тощо. 

На підставі цього можна зробити висновок, що отримання відомостей 

включаються для ДЗК, забезпечується проведенням складного комплексу 

державних заходів, які є складовими частинами цілісної системи земельного 

кадастру, що вимагає належної інституціональної трансформації. 

 

1.3. Концептуальні положення функціонування системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами 

 

Одним із найважливіших чинників досягнення максимального 

економічного ефекту від управління земельними ресурсами є система 

інформаційного забезпечення, яка слугує інформаційною основою 

управління [20]. Тобто формування системи управління земельними 

ресурсами має спиратися на постійно поновлювану інформаційну базу про 

об'єкти земельних відносин, що перебувають на певній території. 

Це зумовлює необхідність формування інформаційно-ресурсного 

потенціалу, а також створення інформаційної системи, які забезпечать 

організацію раціонального використання та охорони земельних ресурсів на 
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територіальному рівні і можуть бути представлені у вигляді автоматизованої 

системи, що містить повну інформацію про земельно-ресурсний потенціал 

території. 

Загалом під системою інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами належить розуміти комплекс елементів, що 

забезпечують реалізацію процесу накопичення, аналізу, обробки, зберігання 

та поширення інформації про земельні ресурси, який сприяє ефективній 

реалізації всього процесу управління з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень. Інформаційні потреби визначаються комплексом 

земельно-кадастрових даних [187, c. 80], що відповідають вимогам 

конкретних завдань щодо використання земельних ресурсів. 

Необхідність формування системи інформаційного забезпечення в 

галузі управління земельними ресурсами зумовлюється такими обставинами: 

наявністю зростаючих обсягів інформації, яку треба обробити в найкоротші 

терміни; необхідністю ретельної перевірки інформації, яка надійшла (як для 

прийняття самого рішення, так і для розглянутих альтернатив); 

різнобічністю, а іноді й суперечливістю інформації [143; 243]. 

Досягнення завдань системи інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами здійснюється на підставі низки концептуальних засад. 

Оскільки система інформаційного забезпечення входить до складу загальної 

системи управління земельними ресурсами, вона функціонує в рамках 

відповідних принципів. Серед основних з них можна виділити [77; 100; 169; 

202; 232; 244; 258]: 

Принцип необхідності. Для прийняття управлінських рішень потрібна 

конкретна інформація про стан земельних ресурсів. Збір додаткової 

інформації, яка не потрібна для прийняття рішення, тобто є незмістовною або 

неактуальною, призводить до збільшення витрат на формування системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, а отже, й до 

зменшення ефективності самого процесу управління. Система 
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інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами повинна 

містити лише ту інформацію, яку можна буде використовувати в 

господарській та управлінській діяльності. 

Принцип достовірності. Надійність полягає у наданні гарантованої 

достовірної інформації суб‘єкту управління. Вона насамперед характеризує 

спосіб отримання і подачі такої інформації споживачу. Наприклад, 

визначення розміру земельної ділянки за допомогою геодезичних 

інструментів буде точнішим, аніж визначення за допомогою мірної стрічки 

або сажня. 

Принцип об’єктивності. Цей принцип означає, що інформація має бути 

насамперед об‘єктивною, тобто досить точно відображати якісні та кількісні 

характеристики земельних ресурсів. Відповідно до вказаного принципу, усі 

проведені господарські операції повинні відображатися в обліковому процесі 

в разі їх реєстрації впродовж усіх облікових етапів у відповідній 

документації, на основі якої й здійснюється цей облік. 

Принцип доречності полягає у здатності впливати на рішення, що 

приймаються користувачем. Інформація здатна впливати на рішення навіть у 

тому разі, якщо деякі користувачі вирішують не використовувати її або вже 

знають про неї з інших джерел. 

Принцип ефективності. Витрати на отримання інформації повинні 

виправдовуватися вигодами (економічними, екологічними, соціальними) від 

застосування інформації для прийняття управлінських рішень. 

Принцип повноти передбачає отримання всієї інформації, необхідної 

користувачеві для розуміння відображуваного економічного явища, 

включаючи всі необхідні характеристики і пояснення. 

Принцип достатності цей принцип схожий із попереднім за своєю 

суттю, але підходить до обсягу інформації з іншого боку. Якщо раніше 

йшлося про надлишок інформації, яка обтяжує систему та призводить до 

зменшення ефективності, то принцип достатності вказує на те, що нестача 

інформації також негативно позначається на процесі управління земельними 
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ресурсами. Звичайно ж, визначити ідеальний обсяг інформації практично 

неможливо, тому сучасні інформаційні системи повинні функціонувати з 

невеликим надлишком, який забезпечить принцип достатності й одночасно 

не ускладнюватиме процес прийняття рішень суб'єктами управління 

земельними ресурсами.  

Принцип безперервності. Інформаційне забезпечення має бути 

безперервним та передбачати актуалізацію даних про земельні ресурси, зміну 

їх якісних та кількісних характеристик, тенденції землекористування, 

збільшення антропогенного навантаження на земельні ресурси. 

Принцип доступності полягає в тому, що інформація має бути 

максимально доступною для всіх зацікавлених осіб у найкоротші терміни з 

моменту її запиту. 

Принцип емерджентності. Цей принцип враховує додаткові 

властивості системи, які не притаманні жодній із підсистем чи окремому 

елементу загальної системи. 

Принцип своєчасності. Наявність доступної інформації в осіб, які 

приймають рішення, у той час, коли вона може вплинути на прийняті ними 

рішення. При цьому варто зазначати, що для суб‘єктів управління 

земельними ресурсами несвоєчасно ухвалене рішення може привести до 

втрат фінансових і матеріальних ресурсів. 

Принцип системності. У системі інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами повинні бути встановлені такі зв'язки між 

структурними елементами, які забезпечуватимуть цілісність всієї 

інформаційної системи та її взаємодію з іншими системами процесу 

управління земельними ресурсами. Причому для вирішення поставлених 

нами завдань інформаційне забезпечення процесу управління має бути 

єдиним не лише в рамках однієї системи, а й забезпечувати взаємозв'язок між 

різними системами, якщо такий зв'язок можливий (у нашому прикладі це 
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інформаційні та кадастрові системи в процесі управління земельними 

ресурсами).  

Принцип перспективності. Оскільки стан земельних ресурсів постійно 

змінюється, інформаційна система повинна враховувати можливість її 

періодичного поновлення та поповнення її функцій і складу, не порушуючи 

при цьому її функціонування.  

Ці принципи створюють основу, на якій ґрунтується система 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, що 

складається з певних циклів, а саме накопичення, аналіз та обробка 

достовірної інформації; прийняття управлінських рішень стосовно 

конкретних умов; поширення інформації; здійснення контролю за 

реалізацією управлінських рішень та забезпечення зворотного зв‘язку.  

Нині існує необхідність у розвитку системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами, без якого неможливе 

вдосконалення форм і методів управління. Інформація, інформаційні 

системи, інформаційна взаємодія, інформаційне середовище є сферою 

інтересів вчених, фахівців у сфері економіки, політики і техніки, відповідних 

державних служб, керівників господарств. 

Вивчення різних аспектів інформації відбувається за різними 

напрямами і пов'язане, передусім, із вирішенням завдань формування 

єдиного інформаційного простору управління земельними ресурсами. Тому 

перспективним напрямом розвитку інформаційного забезпечення є 

формування 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. 
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Ефективна система інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами є необхідною умовою досягнення збалансованого  

землекористування, що проявляється в її функціях (рис. 1.8). 

 

 

Інституціональна 

Управлінська 

 

Правова 

 

Планувальна 

Кадастровий облік та реєстрація, що разом із реєстрацією речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень встановлює процедуру визнання факту 

виникнення або припинення права власності і права користування ними на 

земельні ділянки 

Проявляється у створенні й функціонуванні на основі інформації 

формальних і неформальних інститутів, а також у розробці, встановленні і 

виконанні законодавчих, програмних, методичних та інших документів 

Будь-яке управлінське рішення приймається на основі інформації 

формальних і неформальних інститутів. Реалізовується на всіх рівнях 

управління земельними ресурсами: державному, регіональному, місцевому 

та на рівні економічного суб‘єкта і його сегмента 

Надання інформації для планування використання земельних ресурсів на 

основі даних кількісного та якісного обліку земель, моніторингу за станом, 

використанням земель, а також поточних змін тощо 

ФУНКЦІЇ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Організаційна 
Візуалізація картографічного відображення статистичних даних, одержаних 

унаслідок здійснення низки еколого-економічних вишукувань з метою 

забезпечення  цілей землеустрою 

 

Соціальна 

Контрольно-

аналітична 

На основі інформації формуються нормативи (індикатори, стандарти) та 

здійснюється аналіз їх виконання за допомогою постійного контролю 

(зовнішнього, внутрішнього) за використанням та охороною земель 

Обліково-

оцінювальна 

Інвентаризація та графічний облік земель, обстежувальні, вишукувальні, 

топографо-геодезичні, картографічні роботи, оцінка якості земель, нормативна 

грошова та експерта оцінка земель, зокрема для фіскальних цілей 

Проявляється у створенні інформаційних систем та інформаційно-

консультаційних служб, розповсюджені наукових знань та іншої інформації 

для суспільства 

 

Рис. 1.8. Функції системи інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами 

Джерело: систематизовано автором. 
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Правова функція розкриває сутність системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами, що полягає у встановленні 

процедури визнання факту виникнення або припинення права власності на 

земельні ділянки і права користування ними, містить сукупність відомостей і 

документів про місця розташування та правовий режим цих ділянок з 

можливим встановленням обмежень та обтяжень у користуванні [26]. 

Концептуальні засади взаємодії інформаційних і кадастрових систем 

полягають у тому, що кадастрові системи, які містять інформацію про 

фізичний, екологічний стан та юридичний статус земельних ділянок, є 

джерелом наповнення інформаційних систем. А ті, своєю чергою, 

наповнюють кадастри оновленою інформацією в процесі управління 

земельними ресурсами. Таким чином, формується єдиний інформаційний 

простір, який забезпечує суб'єктів управління земельними ресурсами всією 

необхідною інформацією.  

Єдиний інформаційний простір забезпечується за допомогою: 

застосування єдиного методичного підходу до робіт із кадастрового 

зонування, присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам; 

просторової прив'язки будь-якої інформації на основі цифрової 

топографічної основи; формування єдиної системи структур, форматів, 

класифікаторів, довідників для всіх структур у галузі управління земельними 

ресурсами; узгодженості технологій, їх взаємодії, інформаційного обміну 

базами даних [248].  

Вивчення системи управління земельними ресурсами, і особливо 

землекористуванням, є надзвичайно важливим, оскільки ефективність її 

функціонування чи не найголовніше в системі економічних відносин [63]. 

Будь-яке суспільство завжди розвивалося на землі залежно від її 

використання. Аналіз розвитку управління землекористуванням свідчить про 

те, що воно ґрунтується на поєднанні використання землі як природного 



89 

ресурсу, територіального базису й основного засобу виробництва; 

різноманітності форм власності на землю; державному регулюванні 

землекористування незалежно від його форм тощо. 

Однак за більш ніж 20 років проведення земельної реформи в Україні 

наукове середовище та уряд не визначилися з моделлю системи управління 

земельними ресурсами [71]. В управлінні земельними ресурсами та 

землекористуванням існують суттєві відмінності, які пов'язані з різними 

цілями й процесом управління земельними ресурсами як економічною 

функцією власника (держави) та процесом управління землекористуванням 

як функцією організації використання земельних ділянок фізичними та 

юридичними особами.  

Залежно від специфіки землі, категорій земель і земельних ділянок, 

їхнього правового режиму виявляються й форми відносин прав власності на 

землю, які потребують диференційованих підходів до управління 

земельними ресурсами та землекористуванням.  

Контроль створення кадастрових систем в Україні та оновлення 

інформації в них повинна взяти на себе держава. Але беручи до уваги те, що 

територія України велика, повноцінний контроль над кожною земельною 

ділянкою практично неможливий, оскільки потребує значних матеріальних і 

трудових ресурсів, тому на сьогодні функціонує механізм публічного 

доступу до кадастрової інформації, чого, з одного боку, вимагає 

законодавство, а з іншого – це дає змогу всім суб'єктам управління 

земельними ресурсами здійснювати самостійне коригування існуючої в 

кадастрах інформації або наповнення їх більш повними, достовірнішими та 

актуальнішими даними. 

Інформаційні та кадастрові системи в Україні потребують значного 

вдосконалення та концептуального переосмислення. Важливість 

достовірності, актуальності та повноти інформації, що міститься в державних 

кадастрових системах, важко переоцінити. Для виконання поставлених 
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завдань та вдосконалення інформаційних та кадастрових систем потрібно 

здійснити комплекс заходів, зокрема посилити вплив державних органів на 

процес управління земельними ресурсами. Національна кадастрова система в 

Україні ще досить молода, тому можливі помилки, неточності та наявність 

неповної інформації, що міститься в державних кадастрах.  

Удосконалення Національної кадастрової системи здійснює вагомий 

вплив на розвиток ринку земель в Україні, прозорість та ефективність якого є 

ключовим елементом управління земельними ресурсами. Обмеження, які є 

сьогодні щодо прав на землю, гальмують розвиток ринку земель, але вони є 

необхідними з огляду на достатньо велику частку тіньового сектору 

економіки в сільському господарстві. Саме взаємозв'язок між 

інформаційними та кадастровими системами в процесі управління 

земельними ресурсами дасть змогу перетворитись сьогоднішній 

Національній кадастровій системі на дієвий механізм забезпечення суб'єктів 

господарювання повною, достовірною та актуальною інформацією, що з 

одночасним розвитком ринку земель дасть можливість упроваджувати більш 

рентабельні інвестиційні проєкти на землях сільськогосподарського 

призначення та забезпечить збалансований розвиток територій. 

Отже, першим кроком на шляху створення єдиної інформаційної 

системи повинен стати єдиний кадастр об'єктів нерухомості на базі 

відомостей про земельні ділянки. Загалом інформаційна система управління 

земельними ресурсами має бути складовою єдиного інформаційного ресурсу 

країни, регіону та муніципального утворення й забезпечувати інформаційну 

базу для підвищення ефективності діяльності його структурних одиниць. 

Наприклад, на сучасному етапі, враховуючи недостатність необхідних 

державних коштів, банк даних Державного земельного кадастру не 

забезпечує формування таких важливих даних, як відомості  про операції 

ринкового обігу земельних ділянок, з якими (надання в користування, 

передача у власність, купівля-продаж, оренда, дарування, міна тощо). 
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Раціональне використання земельних ресурсів неможливе без 

визначення їхніх якісних характеристик, що дають уявлення про цінності 

кожної земельної ділянки. Формування системи управління земельними 

ресурсами має спиратися на постійно поновлювану інформаційну базу про 

об'єкти земельних відносин, що перебувають на певній території. Тому існує 

нагальна потреба в розвитку інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами, без якого неможливе вдосконалення форм і методів 

управління землекористуванням. 

Земельно-інформаційна система дає змогу формувати в межах 

цілісного геоінформаційного простору дані про територію та умови 

користування нею, її транспортну й інженерну інфраструктуру, об‘єкти 

нерухомості, а також сконцентрувати і впорядкувати зберігання та 

поновлення даних стосовно об‘єктів, надати відкритий доступ населенню до 

джерел інформації про території України. Отже, виконання завдань щодо 

формування земельно-інформаційної системи та її ключового елементу, а 

також її структури та змісту різноманітних просторових даних є актуальним 

на сучасному етапі. 

Питання щодо формування та функціонування земельно-

інформаційних систем розглядало велике коло вчених та дослідників. 

Значний внесок у розвиток теорії формування та функціонування земельно-

інформаційних систем зробили такі вітчизняні діячі науки: В. Боклаг, 

А. Вервейко, Д. Добряк, В. Кулініч, А. Лященко, Л. Новаковський, 

М. Ступень, А. Третяк, А. Юрченко та інші. Серед зарубіжних науковців, які 

вивчали вказану проблему, доцільно відзначити таких, як Р. Беннетт, 

Я. Вілльямсон, Є. Капралова, О. Малигіна, В. Цвєтков та інші. Незважаючи 

на вагомий внесок науковців у розвиток теорії і практики функціонування 

інформаційних та земельно-кадастрових систем, слід наголосити, що 

результативна система інформаційного забезпечення землекористування 

залишається несформованою. На нашу думку, дослідження  вказаного 
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питання потребує системного підходу, тобто формування земельно-

інформаційної системи землекористування, що охоплює просторові, правові, 

економічні, екологічні та технічні аспекти забезпечення збалансованого 

управління земельними ресурсами. 

Накопичення інформаційного масиву не сприяє підвищенню 

репрезентативності геопросторових та картографічних даних у сфері 

землекористування. Таке протиріччя спричинено відсутністю загального 

підходу до інтеграції різнорідних інформаційних даних в єдиній земельно-

інформаційній системі. Концептуальне розв‘язання вказаної проблеми 

полягає в розробці теоретико-методичних засад і практичних напрямів 

формування та функціонування земельно-інформаційних систем. 

З метою ефективного регулювання земельних відносин органи 

державної влади будь-якого рівня потребують використання оперативної 

різнорідної (кадастрової, топографічної, статистичної, геологічної, 

екологічної, економічної тощо) інформації. Ця інформація повинна бути 

зрозумілою, тобто мати таку форму, яка дасть змогу здійснити її ґрунтовний 

аналіз та прийняти раціональне управлінське рішення [159; 176]. Тому 

накопичення різноманітної інформації та переформатування її у зручну для 

проведення аналізу форму – це одне з основних завдань земельно-

інформаційних систем. 

Загалом земельно-інформаційна система – це цілий програмний 

комплекс, який охоплює операції з пошуку, реєстрації, накопичення, 

узагальнення та використання інформації для забезпечення кадастру, 

проєктування, планування, проведення аналітичних розрахунків, здійснення 

обліку та формування звітності про використання та охорону об‘єктів 

землекористування. Кінцевою метою формування земельно-інформаційної 

системи є створення механізму геоінформаційного забезпечення діючих на 

територіях України систем, пов‘язаних з життєдіяльністю та соціально-

економічним  розвитком таких територій [1; 3]. Прояв ефектів від 
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функціонування земельно-інформаційної системи наведено в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Прояв ефектів від функціонування земельно-інформаційної системи 

Суб’єкти земле-

користування 

Вирішення завдань 

представлення 

просторових 

об’єктів в єдиному 

просторі 

Система 

управління 

Система 

планування 

Органи влади та 

місцевого 

самоврядування 

Моніторинг стану 

просторових об‘єктів 

Здійснення 

економічної 

політики 

Створення умов для 

розміщення 

продуктивних сил 

Галузі економіки 
Створення і ведення 

кадастрів 

Галузева 

діяльність з 

використанням 

навколишнього 

простору 

Аналіз стану та 

вироблення 

просторових рішень, 

спрямованих на 

розвиток галузевої 

діяльності 

Суб‘єкти 

господарювання 

Облік об‘єктів 

нерухомості 

Оптимізація 

виробничої 

діяльності з 

використанням 

навколишнього 

простору 

Аналіз стану та 

формування 

просторових рішень 

щодо розвитку 

виробничої діяльності  

Населення 

Отримання 

довідкової і 

пізнавальної 

інформації про 

просторові об‘єкти 

на певній території 

Навігація по 

певній території з 

формуванням 

оптимальних 

маршрутів руху 

Планування дозвілля, 

пов‘язаного з 

використанням 

навколишнього 

простору 

Джерело: сформовано на основі [159]. 

 

В основу земельно-інформаційної системи на території нашої країни 

має бути покладено потужне сховище даних для забезпечення ефективності 

технологій геоінформаційних систем (ГІС), моделі даних, висвітлення 

просторової інформації та прийнятих рішень у корпоративних мережах та у 

вільному доступі, засоби інтеграції інформації ГІС в інші інформаційні 

системи і навпаки. Приклади застосування земельно-інформаційної системи 

в управлінні територіями наведені в табл. 1.4. 

Високоефективні засоби просторового аналізу та планування дають 

змогу вирішувати широке коло завдань територіального управління. 
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Загальний перелік та найменування всіх користувачів інформаційних систем 

визначають на етапі формування технічних завдань. 

Таблиця 1.4 

Застосування земельно-інформаційної системи в управлінні територіями 

Галузі аналізу, 

дослідження та 

управління 

Об’єкти і завдання 

аналізу, дослідження 

та  

управління 

Приклади  

ГІС-проєктів 

Економіка і           

містобудування 

Земля і нерухомість, 

транспорт, торгівля, 

розвиток малого та 

середнього 

підприємництва 

Кадастри землі і нерухомості, аналіз 

податків та орендної плати за 

нерухомість, автоматизовані 

системи управління інженерними 

мережами та комунікаціями, аналіз 

рівня транспортного обслуговування 

районів міста тощо 

Адміністративне 

управління та 

політика 

Адміністративно-

територіальний поділ, 

виборча система 

Зонування адміністративних 

кордонів міст, органів 

територіального самоврядування, 

виборчих округів тощо 

Соціологія і 

демографія 

Стратифікація 

населення за рівнем 

доходів, статевовікова 

структура населення, 

аналіз соціальних 

чинників злочинності 

Аналіз просторового розподілу 

статевовікових груп населення 

Охорона 

правопорядку і 

безпека 

Організація роботи, 

служб швидкої 

допомоги, аварійно-

рятувальних та 

пожежних служб, міліції 

Локалізація на певній території 

аварій і катастроф, аналіз 

оптимальних маршрутів 

автомобільного транспорту до місця 

подій, аварій і катастроф, аналіз зон 

повеней, плани і маршрути евакуації 

в разі виникнення надзвичайних 

ситуацій 

Екологія 

природокористування 

та охорона 

навколишнього 

середовища 

Контроль над 

забрудненням 

навколишнього 

середовища, збереження 

зелених насаджень і 

природних територій, 

які охороняються 

Аналіз джерел забруднення, 

планування меж санітарно-захисних 

і водоохоронних зон, меж 

заповідних і природних територій, 

які охороняються 

Охорона здоров‘я, 

освіта, культура 

Планування роботи 

міської системи охорони 

здоров‘я, освіти, 

культури і спорту, 

формування зон 

обслуговування 

Аналіз забезпеченості території 

об‘єктами охорони здоров‘я, освіти, 

культури і спорту з урахуванням 

статево-вікової структури населення 

Джерело: [51; 92; 118]. 
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Земельно-інформаційна система функціонує з метою забезпечення 

суб‘єктів управління територіями України необхідною інформацією та 

характеризується такими функціональними можливостями: внесення тай 

відображення даних про сучасний стан території та об‘єктів нерухомості, 

реєстрація змін, спричинених веденням господарської діяльності та 

природними чинниками, і внесення цих змін до атрибутивних та 

картографічних баз даних; забезпечення швидкого й результативного пошуку 

інформації; моделювання різних динамічних ситуацій на електронній 

картографічній моделі; сумісність з сучасним навігаційним обладнанням та 

передача отриманої інформації щодо виконання заходів відповідним 

суб‘єктам управління; систематизація та обробка інформації про 

господарську діяльність; створення звітної документації. 

Земельно-інформаційна система створена для забезпечення прийняття 

раціональних управлінських рішень щодо організації розвитку територій за 

допомогою оперативної передачі відповідним органам та суб‘єктам повної, 

достовірної інформації про земельні ресурси, об‘єкти нерухомості, об‘єкти 

інфраструктури, а також інформації про зміни в цих об‘єктах. Земельно-

інформаційна система дає змогу накопичити достатньо інформації про стан 

територій для визначення ймовірних наслідків прийнятих управлінських 

рішень. 

Забезпечення процесу управління земельними ресурсами починається з 

реєстрації та захисту прав суб‘єктів земельних відносин, організації процесу 

здійснення цивільно-правових операцій із земельно-майновими об‘єктами, 

стягування земельних платежів, забезпечення захисту земель від деградації. 

Цей процес вимагає відповідного правового оформлення та істотного 

науково-організаційного обґрунтування ефективності кадастрової та 

моніторингової діяльності на основі застосування ГІС-технологій. 

Формування необхідних для побудови єдиної земельно-інформаційної 

системи організаційно-правових умов передбачає в себе розробку 
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нормативно-правової бази, систематизацію та використання необхідної 

інформації для забезпечення правових відносин. 

Розробка та впровадження земельно-інформаційних систем у 

господарську діяльність на території нашої країни розпочалися одночасно з 

прийняттям Закону України «Про захист інформації в автоматизованих 

системах» у 1994 році [304]. Це Закон регулює відносини, які виникають у 

процесі створення й використання інформаційних ресурсів, регулюючи 

створення, збір, обробку, накопичення, зберігання, пошук і передачу 

користувачам інформації, яка має документальне підтвердження. Окрім 

цього, Закон регулює процес формування та застосування інформаційних 

технологій у господарській діяльності; передбачає захист інформації та прав 

суб‘єктів інформаційних відносин. Проте на сьогодні не існує жодних 

затверджених нормативно-правових актів, які б регулювали сферу 

функціонування власне земельно-інформаційних систем. Оскільки земельно-

інформаційна система є інформаційною системою, то на неї поширюються 

всі положення, що стосуються регулювання інформаційних систем в органах 

місцевого самоврядування. З іншого боку, земельно-інформаційна система 

містить значні обсяги картографічної інформації, використання якої 

визначається стандартами в галузі цифрового картографування, до того ж 

картографічна інформація земельно-інформаційної системи може містити 

значний обсяг секретної інформації, використання та поширення якої 

регулюється законами та нормативами держави у сфері захисту державної 

таємниці та забезпечення комп‘ютерної безпеки. 

Нормативно-правове забезпечення формування та використання 

земельно-інформаційної системи для управління територіями має 

охоплювати такі групи документів: загальні нормативно-правові акти, в яких 

висвітлено основний склад та структуру інформаційних ресурсів, що 

використовуються для управління територіями; обов‘язки суб‘єктів 

земельних відносин з приводу формування інформаційних ресурсів; 

нормативні документи, які визначають основи організації побудови системи 



97 

інформаційних ресурсів на території України, діяльність органів державної та 

місцевої влади; документи, що регулюють взаємодію суб‘єктів земельних 

відносин з приводу використання інформаційного забезпечення в плануванні 

своєї діяльності; документи, що визначають методичні підходи до 

забезпечення відповідних умов для формування єдиного інформаційного 

простору; документи, що регулюють процеси обліку інформаційних ресурсів 

країни, регіонів та окремих територій, порядок та правила реєстрації 

інформаційних систем [248]. 

Процес розвитку земельно-інформаційних систем, на нашу думку, 

варто розділити на два окремі напрями. До першого напряму належать 

системи, які з‘явилися в процесі вдосконалення операцій з організації 

документообігу та видачі довідок, звітів та надання  відомостей. Ключовим 

завданням систем такого типу є продукування необхідних для суб‘єктів 

контролю форм і зберігання інформації про документи на земельні ділянки, 

які посвідчують права власності на земельні ділянки чи права користування 

ними. Такий перелік можливостей не в змозі задовольнити всі існуючі 

завдання документообігу, деякі із завдань вирішуються частково, а земельно-

інформаційних систем взагалі не стосуються. До другого типу систем 

входить низка програмних комплексів, заснованих на результатах 

інвентаризації. 

Бажання забезпечити повне злиття всіх користувачів інформації про 

земельні ресурси зумовлює створення множини інформаційними системами, 

заснованої на кадастрі. Їх назвали кадастровими земельно-інформаційними 

системами. Вони є елементами більших правових і фіскальних 

інформаційних систем, які містять дані про право володіння, фіскальну 

інформацію про оцінювання та оподаткування. Поєднання правової та 

фіскальної інформації в одній системі досить логічне, оскільки кадастрова 

ділянка може бути просторовою основою текстового компонента обох 

інформаційних баз [136]. 
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Механізм трансформації даних у кадастрових земельно-інформаційних 

системах охоплює процеси, які використовуються для роботи з 

просторовими та текстовими вхідними даними під час управління 

земельними ресурсами (абстрагування та архівація), а також процеси, 

пов‘язані зі створенням і використанням вихідних даних інформаційної 

системи. В основному це стосується кадастрового картографування й 

картографування земельних ділянок у процесі роботи з просторовими 

даними. Аналіз досвіду використання систем подібного типу демонструє 

перевищення потреб користувачів кадастрової інформації над можливостями 

чинних систем. Це створює можливість формування ефективної земельно-

інформаційної системи на базі цифрових земельно-кадастрових карт, яка б 

містила широкий діапазон інформації екологічного, економічного, соціально-

демографічного характеру з просторовою прив‘язкою. 

Особливість земельно-інформаційної системи полягає в тому, що її 

об‘єктом є особливий вид природного ресурсу – земля. Це зумовлює 

необхідність технічного забезпечення всіх компонентів земельно-

інформаційних систем. Проте застосування новітніх програмно-технічних 

засобів зі збереженням традиційних методів організації управління є 

малоефективним. Потрібно повністю переформувати весь механізм 

управління, враховуючи появу нових технічних і технологічних 

можливостей, оскільки це дасть змогу забезпечити виконання головної 

виробничої функції сучасної земельно-інформаційної системи – 

інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами на будь-якому 

рівні, сприяння процесам прийняття раціональних управлінських рішень за 

рахунок надання суб‘єктам управління достовірної та повної інформації про 

стан земельних ресурсів. 

Головна мета створення земельно-інформаційної системи в Україні –

геоінформаційне забезпечення процесів прийняття раціональних 

управлінських рішень, спрямованих на ефективне функціонування 

механізмів екологічного та соціально-економічного розвитку територій. Для 
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досягнення означених цілей земельно-інформаційна система на території 

України має забезпечити вирішення основних інформаційних завдань, 

відображених на рис. 1.9. 

 

Завдання управління: 
- підвищення ефективності прийняття управлінських 

рішень на регіональному та місцевому рівнях; 

- підвищення інвестиційної привабливості території; 

- соціально-економічний розвиток території 

Завдання ефективності прийняття  
управлінських рішень: 

- організація електронного документообігу; 
- організація двостороннього зв‘язку між органами влади 
різного рівня; 
- прогнозування розвитку процесів соціально-
економічного та демографічного характеру 

Завдання інформаційної доступності влади: 
- організація інформаційного обміну між органами влади та 

потенційними інвесторами або громадянами; 

- забезпечення потреб громадян в актуальній геоінформації 
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Завдання інформаційної безпеки: 
- розмежування доступу до інформаційних ресурсів; 

- захист інформації від несанкціонованого доступу; 

- організація єдиного стандарту зберігання інформації 

Організація інформаційної 

взаємодії даних систем для 

цілей управління 

територією на базі ГІС 

 

Рис. 1.9. Основні можливості використання актуальної геопросторової і 

семантичної інформації 

Джерело: сформовано на основі [38; 271]. 
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З технічного погляду земельно-інформаційна система повинна мати 

швидку працездатність, здатність формувати множинну класифікацію 

об‘єктів території, доступний і зручний інтерфейс для подальшого оновлення 

цієї системи та об‘єднання її з іншими системами, здатність швидко 

опрацьовувати дані про об‘єкти.  

Головними завданнями в утворенні земельно-інформаційних систем є 

створення достовірної та об‘єктивної юридичної інформації про права на 

земельні ділянки, нерухомість на цих ділянках, що необхідна відповідним 

державним установам та іншим юридичним та фізичним особам; дотримання 

захисту прав власників і користувачів; дотримання під час реєстрації 

відповідного правового режиму у користуванні землею, будівлями, 

забезпечення інформацією про збір земельного податку та податку на 

нерухомість; сприяння встановленню застави на земельну ділянку та 

нерухомість; контроль за кількістю та якістю землі, створення банку даних 

про землю; створення відповідних умов для формування територій з 

особливим правовим режимом (рекреаційні, заповідні, природоохоронні); 

облік технічних даних про будівлі на територіях. 

Формування ефективної земельно-інформаційної системи залежить від 

виконання таких умов: економічна та правова стабільність на території 

регіону чи країни в цілому; достатній рівень інформаційного забезпечення; 

взаємодія виконавчих і законодавчих органів влади у сфері управління 

земельними ресурсами; відповідний рівень кадрового забезпечення регіону. 

У процесі створення земельно-інформаційної системи потрібно 

передбачити: урахування та адаптацію новітніх функціональних та науково-

технічних розробок; можливості функціональної складової системи щодо 

подальших змін і доповнень; організацію поетапного створення системи; 

відповідність земельно-інформаційної системи чинному законодавству; 

узгодженість із планами, національними та регіональними програмами 

розвитку територій; урахування технологічних, організаційних і фінансових 
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особливостей у процесі визначення складу, функціональності та вартості 

земельно-інформаційної системи. 

Земельно-інформаційна система має забезпечувати дотримання умов 

для базового управління, а саме: будь-який фізичний об‘єкт на карті повинен 

розпізнаватися системою як цілісний об‘єкт, а не набір точок із відповідними 

для нього семантичними характеристиками; має забезпечувати можливість 

створення просторових запитів для визначення головних показників об‘єктів 

на земельних ділянках у межах територіальних зон; під час обліку 

просторових запитів кожного з об‘єктів має проводитися аналіз його 

відповідності функціональному призначенню і регламенту тих зон, у межах 

яких вони розташовані. 

Ефективність реалізації робіт із формування та використання земельно-

інформаційної системи, на нашу думку, залежить від раціональності 

виконання низки важливих завдань: визначення конкретних користувачів 

інформації, яку може надати земельно-інформаційна система, та визначення 

умов, що висуваються до такої інформації, визначення порядку отримання 

необхідної інформації та форми її подання; визначення алгоритму створення 

картографічних і семантичних даних, наповнення ними інформаційних 

систем. 

Земельно-інформаційна система дасть змогу забезпечити дотримання 

прав громадян і суб‘єктів земельних відносин; оновити інформаційне 

забезпечення процесу прийняття управлінських рішень на основі цифрових 

карт та комп‘ютерних моделей місцевості; виконати об‘єднання всіх 

інформаційних систем у сфері управління земельними ресурсами в єдиний 

земельно-інформаційний простір. Загалом, використання 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.  
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Висновки до розділу 1 

 

1. Встановлено роль та місце інформаційного забезпечення в 

системі управління земельними ресурсами, зокрема для встановлення прав на 

землю, здійснення землеустрою, регулювання ринкового обігу земель, 

фіскального регулювання землекористування, просторової організації 

території, обліку кількості, якості та вартості землі, планування та контролю 

за використанням земель, охорони земель тощо. 

2. Доведено, що ефективне інформаційне забезпечення – це не лише 

система елементів отримання інформації для управління земельними 

ресурсами та структура взаємозв'язків між ними, а й динамічний процес 

організації масивів цієї інформації й інформаційних потоків. З огляду на це, 

уточнено сутнісно-змістовну основу поняття «інформаційне забезпечення 

управління земельними ресурсами» як процесу організації цілеспрямованих 

масивів інформації й інформаційних потоків, що передбачає накопичення, 

аналіз, обробку, зберігання та поширення інформації про стан та 

використання земельних ресурсів з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

3. Визначено, що основою формування достовірної інформації для 

прийняття управлінських рішень є встановлення порядку її формалізації та 

візуалізації. Враховуючи це, процес інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами має передбачати взаємодію інформаційних потоків у 

межах основних підсистем загальної земельно-інформаційної системи, а саме 

земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель та їх аналітичного 

обліку. 

4. До основних методів формування інформаційного потоку для 

цілей управління земельними ресурсами віднесено кадастровий облік, 

адміністративний облік, фінансово-господарський облік, статистичні 

спостереження, аерокосмічні та геодезичні зйомки, агрохімічні дослідження, 
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інвентаризацію та моніторинг земель, розрахунок і моделювання даних, 

анкетне опитування тощо. 

5. Визначено, що сьогодні основою для формування земельно-

кадастрової інформації на державному рівні є Державний земельний кадастр 

(ДЗК), що є ефективним механізмом гарантування прав власності на землю і 

державного управління земельними ресурсами через призму земельно-

кадастрової інформації. Проаналізовано значимість земельно-кадастрових 

даних в інформаційному забезпеченні управління земельними ресурсами. 

Охарактеризована система взаємозв‘язків державного земельного кадастру з 

економічними процесами управління земельними ресурсами та економічний 

ефект від них. Результати аналізу зарубіжних моделей організації земельно-

кадастрових систем, засвідчили, що складовими таких систем в більшості 

розвинених іноземних держав повинні бути юридичні, технічні та економічні 

елементи, а забезпечення їх функціонування здійснюється з використанням 

засобів автоматизації. 

6. Основні характеристики та проблеми функціонування 

вітчизняного земельного кадастру з урахуванням запропонованих шляхів 

імплементації світового досвіду розвитку земельно-кадастрових систем 

дозволили обґрунтувати еколого-економічні імперативи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами: максимально можлива 

реалізація умов для формування банків даних про кількісний і якісний стан 

земель та застосування автоматизованих інформаційних систем у сфері 

землекористування з метою забезпечення оптимальних параметрів їх 

екологічних і соціально-економічних функцій; забезпечення процесного 

підходу щодо збору, обробки та зберігання всієї сукупності інформаційних 

відомостей про екологічні та економічні характеристики земельних ресурсів; 

функціонування системи міжвідомчої взаємодії завдяки інформаційному та 

електронному обміну інформацією про основні характеристики земельних 

ресурсів; забезпечення повноти, достовірності, актуальності і 

обґрунтованості наданої інформації про стан земельних ресурсів, включаючи 
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відомості 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 ресурсів; ефективність процесу 

інформаційного забезпечення. 

7. Однією з найважливіших умов, що визначають імперативи 

функціонування системи інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами, є інформаційні потреби суб‘єктів управління для 

прийняття оптимальних рішень. Розкриваючи ці умови, інформаційні 

потреби виявляються залежними від предмета свого задоволення – 

інформації, а нова інформація породжує потребу в ще новішій інформації, що 

породжує постійну динаміку цих потреб та інтересів. 

8. Перспективним напрямом розвитку інформаційного забезпечення 

є формування 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. 

9. З метою ефективного функціонування системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами доцільним є інтеграція 

правових, просторових, економічних, екологічних та технічних аспектів 

такого процесу на основі єдиних принципів, сформульованих еколого-

економічних імперативів, упорядкованих функцій та елементів його 

організації. У зв‘язку з цим розкрито ключові принципи системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами: 

необхідності, достовірності, об‘єктивності, доречності, ефективності, 

повноти, достатності, безперервності, доступності, емерджентності, 

своєчасності, системності, перспективності. Важливим моментом при цьому 
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є систематизація функцій, які ця система виконує, зокрема таких: правова, 

інституціональна, управлінська, планувальна, організаційна, обліково-

оцінювальна, контрольно-аналітична і соціальна. 

10. Вказані принципи та функції разом з еколого-економічними 

імперативами створюють основу для функціонування елементів послідовної 

дії (циклів) системи інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами, а саме накопичення, аналіз та обробка достовірної інформації; 

прийняття управлінських рішень стосовно конкретних умов; поширення 

інформації; здійснення контролю за реалізацією управлінських рішень та 

забезпечення зворотного зв‘язку. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [180; 270; 273; 282; 285; 290; 298; 301-304; 308; 309; 379. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

2.1. Теоретико-методологічний базис функціонування земельно-

інформаційних та кадастрових систем 

 

В умовах розвитку ринкових земельних відносин необхідна 

методологічна база для формування сучасної системи управління 

землекористуванням на основі використання багатоцільової земельно-

інформаційної системи, включаючи ведення ДЗК. Ефективне управління 

земельними ресурсами залежить від достовірності та актуальності даних про 

кількість, якість земель, їх правовий стан, місцезнаходження, вартість 

земельних ділянок, які містить відповідна система. Саме створення 

автоматизованої системи геопросторової інформації дасть змогу збирати, 

обробляти, зберігати, візуалізувати відомості про земельні ділянки, суб‘єкти 

земельних правовідносин та територіальні обмеження. 

Функціонування земельно-інформаційної та кадастрових систем є 

найважливішим інструментом державного управління земельним фондом, що 

забезпечує прийняття науково обґрунтованих рішень у галузі організації 

раціонального використання та охорони земель. Їх роль особливо зросла в 

умовах проведення земельної реформи, запровадження плати за землю, 

залучення земельних ресурсів до системи ринкових відносин. 

У практичній площині дані ДЗК є базовими для ведення всіх інших 

кадастрів, зокрема містобудівного, водного, лісового та автоматизованих 

інформаційних систем у питаннях, що стосуються місця розташування, меж 

земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, їх правового статусу 

[129]. 
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За визначенням А. Третяка, державний земельний кадастр – це єдина 

державна багаторівнева система інтегрованих даних про земельно-кадастрові 

та землевпорядні роботи, про факт виникнення або припинення існування 

земельних ділянок як об‘єктів права власності та права користування, 

документи щодо правового режиму земельних ділянок, їх вартості і 

розподілу серед власників землі, землекористувачів, про цільове 

використання земель, а також про кількісні, якісні й оціночні характеристики 

земельних ділянок [318]. З цього можна зробити висновок, що кадастрова 

система є одним з основних інструментів державного регулювання 

земельних відносин, адміністрування землекористування, управління 

територіями на всіх рівнях. 

Система державного земельного кадастру дає змогу досягати 

загальнодержавних цілей і виконувати завдання не лише у сфері правових 

відносин, а й у сфері економіки через [316]: 

 забезпечення державної реєстрації об‘єктів ДЗК, у тому числі 

земельних ділянок і прав на них;  

 укладання угод щодо земельних ділянок;  

 забезпечення державного й судового захисту фізичних і юридичних 

осіб, органів місцевого самоврядування і виконавчої влади;  

 формування впевненості власників і користувачів землі, зокрема 

орендарів, у своїх правах на земельні ділянки;  

 залучення земельних ділянок в ринковий та економічний обіг 

держави; 

 здійснення розрахунків розмірів земельних платежів до бюджету;  

 проведення нормативної грошової оцінки земель і земельних 

ділянок;  

 інформаційну підтримку ринкового обігу земельних ділянок і прав 

на них; 

 забезпечення необхідних умов для функціонування обігу земельних 

ділянок. 
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Завданнями ведення ДЗК також є [129]: 

1) реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого 

перерозподілу земель, підвищення ефективності управління формуванням 

раціональної системи землеволодінь і землекористувань з усуненням 

недоліків у розташуванні земель, створенням екологічно сталих ландшафтів і 

агроекосистем; 

2) інформаційне забезпечення правового, економічного, планувального 

та екологічного механізму регулювання земельних відносин на 

національному, регіональному, локальному, господарському рівнях завдяки 

розроблення пропозицій щодо встановлення особливого режиму і умов 

використання земель; 

3) інформаційне забезпечення розроблення заходів щодо 

прогнозування, планування, організації раціонального використання та 

охорони земель на національному, регіональному, локальному і 

господарському рівнях; 

4) інформаційне забезпечення організації територій 

сільськогосподарських підприємств зі створенням просторових умов, що 

забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних 

форм організації  управління землекористуванням, удосконалення 

співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і 

пасовищезмін; 

5) інформаційне забезпечення розроблення системи заходів зі 

збереження й поліпшення природних ландшафтів, відновлення і підвищення 

родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і землювання 

малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, 

зсувів, вторинного засолення і заболочення, ущільнення, забруднення 

промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів деградації, 

з консервації деградованих і малопродуктивних земель, попередження інших 

негативних явищ; 
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6) інформаційне забезпечення планування територій 

несільськогосподарських підприємств, організацій і установ з метою 

створення умов ефективного землекористування та обмежень і обтяжень у 

використанні земель. 

Структурно ДЗК повинен складатися в першу чергу з семантичного 

модуля, в якому враховуються юридичні, техніко-технологічні, еколого-

економічні характеристики, та інші показники земельних ділянок, а також 

багатошаровий графічний картографічний модуль, де відбивається планово-

картографічна земельно-кадастрова інформація. При цьому базовим шаром 

графічного модуля повинна бути, кадастрова карта, яка є способом як обліку, 

так візуалізації об'єктів ДЗК [247]. При цьому основною метою використання 

технічних засобів для ведення ДЗК є створення тематичних карт за 

сукупністю характеристик земель, пов'язаних з адміністративно-

територіальними межами, включаючи юридично закріплені і виділені 

внатуру (на місцевості) межі земельних ділянок. Важливо відмітити, що, 

зйомки з високою роздільною здатністю дають змогу отримати інформацію 

про еколого-економічний стан земель, зокрема про наявність негативних 

процесів і явищ, а також інтенсивність їх прояву та масштаби поширення. 

Сьогодні земельно-інформаційна система функціонує в Україні як 

електронна база даних земельного кадастру, де впорядковано інформацію 

про земельні ділянки. На Публічній кадастровій карті України створено 

тематичні шари (табл. 2.1), які є складовою частиною кадастрової 

геоінформаційної системи. 

Таблиця 2.1 

Шари Публічної кадастрової карти України 

Назва шару Призначення шару 

1 2 

Оглядова карта 

(ЦДЗК) 

Відображає оглядову карту та призначений для зручності 

навігації при пошуку і перегляді інформації. 

Оглядова карта 

(ТЕСТ) 

Створений на підставі відкритих даних міжнародного 

вебкартографічного проєкту OpenStreetMap та призначений для 

зручності навігації по карті під час пошуку і перегляду 

інформації. 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 

Карта масштабу  

М 1:100 000 

Відображає растрове зображення топографічної карти М 

1:100000 та призначений для зручності навігації по карті під час 

пошуку й перегляду інформації. 

Ортофотоплани 
Відображає ортофотоплани масштабу 1:10000 та містить 

відомості ДЗК щодо її картографічної основи. 

Ґрунти Містить інформацію про ґрунтовий покрив України М 1:200000. 

Кадастровий 

поділ 

Містить інформацію про кадастровий поділ України (межі 

індексних кадастрових карт (лінії зеленого кольору) та земельні 

ділянки (полігони голубого кольору) 

Ділянки з 

помилками 

геометрії 

Відображає межі земельних ділянок, які мають помилки у 

значеннях координат поворотних точок меж цих об‘єктів 

порівняно зі значеннями, що відповідають їх фактичному місцю 

розташування в натурі (на місцевості) і щодо яких проводяться 

заходи з коригування таких відомостей. 

Архівні ділянки 
Відображає контури земельних ділянок, які набули статусу 

архівних, і має інформативний характер. 

Обмеження у 

використанні 

земель 

Відображає межі обмеження у використанні земель, встановлені 

законом, які внесено до ДЗК. 

Розпорядження 

с-г землями 

Відображає (підсвічує синім або зеленим кольорами) земельні 

ділянки, на які видано наміри (накази про надання дозволу на 

розробку документації із землеустрою) та накази про надання 

земельної ділянки у власність (накази про затвердження 

документації із землеустрою та надання земельної ділянки у 

власність). 

АТУ 

Відображає межі адміністративно-територіальних одиниць 

України (межі населених пунктів, районів і т.д.), які внесено до 

ДЗК. 

Обласні центри 
Відображає інформацію щодо обласних центрів України та 

призначений для зручності навігації по карті. 

Місце 

розташування 

ЦНАП 

Відображає інформацію про Центри надання адміністративних 

послуг. 

Умовна 

прибережна 

захисна смуга 

Має інформаційний характер. 

Незареєстровані 

території 

Шар територій за межами населених пунктів, інформація про які 

не внесена до автоматизованої системи ДЗК 

Ліси 
Шар меж земель лісового фонду, який одержано в рамках 

інформаційної взаємодії з державним лісовим кадастром. 

Джерело: сформовано автором. 

 

Створення інфраструктури геопросторових даних у сфері земельного 

кадастру передбачає вдосконалення системи надання електронних послуг та 
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доступу до даних (рис. 2.1), що допоможе підвищити рівень прозорості 

роботи у сфері управління земельними ресурсами та знизити ймовірні 

корупційні ризики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геопрострова база даних 

Електронні послуги 

після авторизації в 

особистому електронному 

кабінеті 

доступні без авторизації для сертифікованих 

інженерів-

землевпорядників 

 відомості ДЗК; 
 видача витягу з 
технічної документації 

про нормативно-грошову 

оцінку земельної 

ділянки; 

 надання інформації 
про суб‘єкта речового 

права у ДЗК; 

 надання довідки про 
осіб, що отримали доступ 

до інформації про 

суб‘єкта речового права у 

ДЗК; 

 видача довідки з 
державної статистичної 

звітності з кількісного 

обліку земель; 

 подання заяви з 
надання дозволу на 

розроблення 

документації із 

землеустрою; 

 видача відомостей з 
документації із 

землеустрою 

 видача витягу з 
Державного реєстру 

сертифікованих інженерів-

геодезистів; 

 видача витягу з 
Державного реєстру 

сертифікованих інженерів-

землевпорядників; 

 видача дубліката 
кваліфікаційного 

сертифіката 

сертифікованого інженера-

землевпорядника; 

 прийняття рішення про 
видачу кваліфікаційного 

сертифіката 

сертифікованого інженера-

землевпорядника; 

 видача витягу з 
Державного реєстру 

оцінювачів з експертної 

грошової оцінки земельних 

ділянок 

 Державна реєстрація 
земельної ділянки з 

видачею витягу з ДЗК; 

 видача висновку про 
погодження 

документації із 

землеустрою; 

 заява про внесення 
виправлених 

відомостей до 

Державного земельного 

кадастру; 

 формування заяви на 
довідку з державної 

статистичної звітності 

Рис. 2.1. Схема надання електронних послуг Держгеокадастру на базі 

геопросторових даних 

Джерело: сформовано на основі [117; 336]. 

 

Публічна кадастрова карта доступна за посиланням 

https://map.land.gov.ua. Портал забезпечує можливість навігації по карті за 

https://map.land.gov.ua/
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кадастровим номером, назвою населеного пункту, пошуку за географічними 

координатами. Інструменти Публічної кадастрової карти дозволяють 

виміряти відстань (довжину) та площу, друкувати карту на обрану територію, 

а також поділитись посиланням на обрану територію. 

У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та 

підзвітність у державному управлінні та послугах» задекларовано: 

 проведення інвентаризації адміністративних послуг, які надаються 

Держгеокадастром та його територіальними органами, з метою їх оптимізації 

та автоматизації; 

 забезпечення інтеграції електронних послуг Держгеокадастру з 

єдиним порталом електронних послуг; 

 забезпечення електронної взаємодії з іншими державними 

електронними інформаційними ресурсами державних органів; 

 застосування інструментів онлайн-оплати послуг; 

 модернізацію офіційного вебсайту Держгеокадастру [232]. 

Відповідне рішення допоможе вдосконалити процес надання 

електронних послуг у сфері управління земельними ресурсами, покращити 

наявні сервіси земельно-інформаційної та кадастрової системи, а також 

забезпечити необхідну електронну взаємодію з іншими кадастрами 

природних ресурсів та геопросторовими базами даних. 

Земельно-інформаційну систему наповнює інформація, яку 

оприлюднює Держгеокадастр за посиланням https://land.gov.ua/t/ [188], де 

подано рішення (його дата реєстрації, номер, тематика клопотання, статус 

розгляду заяви, наказ, кадастровий номер та цільове призначення земельної 

ділянки, відносно якої його видано), яке приймають територіальні органи з 

питань розпорядження землями сільськогосподарського призначення 

державної власності, зокрема й щодо передачі земельних ділянок у власність 

чи користування. Оновлення інформації відбувається автоматично за будь-

яким параметром, оскільки портал даних синхронізований з даними системи 

електронного документообігу Держгеокадастру. Запровадження 

https://land.gov.ua/t/
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«Оприлюднення наказів щодо розпорядження землями» дасть змогу 

забезпечити подолання корупційної складової у сфері розпорядження 

землями сільськогосподарського призначення державної власності та 

зробити всі його етапи прозорими і публічними. 

На сайті земельної служби Держгеокадастру відкритою є також база 

оголошень про земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної форми власності для продажу права оренди на земельних торгах та 

їх результати. Інформація розміщується у розділі «Земельні аукціони» за 

посиланням http://torgy.land.gov.ua/auction [98]. Номер лоту можна знайти за 

місцем розташування чи кадастровим номером земельної ділянки. Вебресурс 

відображає інформацію про площу земельної ділянки, її цільове призначення, 

містобудівні потреби та умови, нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки, умови договору оренди, стартовий розмір річної плати за 

користування земельною ділянкою, час та місце проведення земельних 

торгів, обмеження щодо забудови земельної ділянки, розмір гарантійного та 

реєстраційного внесків, а також порядок їх сплати. 

Створення земельно-інформаційної системи про проведення земельних 

торгів для продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної форми власності є відкритим і прозорим способом 

відчуження земельних ресурсів територіальних громад, що унеможливлює 

корупційні ризики та формує джерело надходження коштів до місцевих 

бюджетів. Серед переваг від створення інформаційної бази оголошень про 

проведення земельних торгів для розвитку галузі сільського господарства 

доцільно виділити введення землi в екoнoмiчний oбіг та стaнoвлення нoвих 

фoрм гoспoдaрювaння з метою оптимізації землекористування, зрoстaння 

oбсягiв сiльськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa, нaдхoдження iнвестицiй в 

aгрaрний сектoр екoнoмiки. 

З переліком передачі земель сільськогосподарського призначення 

державної форми власності у комунальну об‘єднаних територіальних громад 

можна ознайомитися на сайті https://decentralization.gov.ua/. Інформаційний 

https://decentralization.gov.ua/
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вебресурс дозволяє відобразити землі, які передано на баланс об‘єднаних 

територіальних громад після проведення інвентаризації, уточнення даних та 

внесення відомостей до ДЗК. 

Геоінформаційна система у вигляді вебресурсу для розміщення 

результатів робіт загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (крім земель, 

розташованих у межах населених пунктів) слугує інформаційним ресурсом, 

спрямованим на забезпечення ведення загальнонаціональної інформаційної 

системи обліку ґрунтового покриву (агровиробничі групи ґрунтів) та 

призначена для офіційної публікації інформації про: 

- межі природно-сільськогосподарських зон та гірських природно-

сільськогосподарських областей; 

- межі природно-сільськогосподарських провінцій; 

- межі природно-сільськогосподарських округів; 

- межі природно-сільськогосподарських районів; 

- ґрунтовий покрив (агровиробничі групи ґрунтів); 

- нормативно-правові акти, класифікатори, довідники та інші 

документи; 

- дані загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення; 

- значення нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

- межі земельних ділянок [109]. 

Усі дані про загальнонаціональну нормативну грошову оцінку земель 

сільськогосподарського призначення зведено в єдиний масив за посиланням 

https://ngo.land.gov.ua/uk/ [86] із можливістю онлайн-розрахунку нормативної 

грошової оцінки як щодо зареєстрованих у ДЗК земельних ділянок, так і 

щодо несформованих об‘єктів. Створення цієї кадастрової системи дозволило 

оцінити всі землі сільськогосподарського призначення (крім земель у межах 

населених пунктів) без складання технічних документацій з оцінки для 
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визначення розмірів орендної плати, земельного податку, державного мита 

чи інших платежів. 

Таким чином, формування єдиної інтегрованої земельно-інформаційної 

та кадастрової систем повинно забезпечити доступ до інформації всіх 

учасників земельних відносин завдяки наповненню Публічної кадастрової 

карти України новими шарами для забезпечення ефективного виконання та 

проєктування заходів при прийнятті ефективних управлінських рішень. 

Доцільно об‘єднати на єдиній геоінформаційній платформі дані всіх 

державних кадастрів природних ресурсів, що функціонують у різних органах 

державної влади, зокрема Державного земельного кадастру, Державного 

водного кадастру, Державного лісового кадастру, державних кадастрів 

територій та об‘єктів природно-заповідного фонду, рослинного світу та 

тваринного світу, Державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин, 

Державного кадастру родовищ підземних вод. Така інтегрована система 

державних кадастрів буде містити інформацію про природні ресурси країни, 

що дасть змогу створити єдине вікно для управління природними ресурсами, 

припинити дублювання робіт різних відомств, забезпечить зручне отримання 

інформації через геопортал професійно зібраних, відтворених і оцифрованих 

даних. Процес створення інтегрованої земельно-інформаційної системи 

передбачає реалізацію ітераційної процедури, в межах якої на певному етапі 

проектування, а також на рівні підсистем (земельного кадастру, землеустрою, 

моніторингу земель та аналітичного обліку земель) проводиться постійне 

уточнення раніше прийнятих рішень. 

Базисом та підґрунтям формування інтегрованої земельно-

інформаційної системи є аналіз ситуації, що склалася в сфері інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами і перспектив його розвитку. 

Мета проектування інтегрованої земельно-інформаційної системи полягає у 

формуванні інституціонального, інформаційно-аналітичного, програмного, 

фінансового та організаційно-технологічного інструментарію забезпечення, а 

також вибір і оснащення його на всіх рівнях управління засобами 
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накопичення, аналізу, обробки, зберігання та поширення інформації про стан 

та використання земельних ресурсів з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Методологічним базисом проектування інтегрованої земельно-

інформаційної системи є системний підхід та економіко-математичне 

моделювання досліджуваних процесів. Системний підхід полягає у 

дослідженні властивостей окремих підсистем, а математичне моделювання 

застосовується при вивченні та формуванні інформаційних потоків і при 

визначенні зв'язків між ними. 

Згідно із положеннями загальної теорії систем, створення системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами 

відокремлюючи та структуруючи процеси формування системи, 

розроблення і введення певних її складових, як у розрізі фінансово-часових 

чинників, так і з огляду на розроблювачів зі споживачами, надає можливість 

необхідного забезпечення і упорядкування усіх етапів її формування та 

фінансування. Водночас, найвагомішим зостається дотримання системного 

підходу при розв‘язанні загального інтегрованого питання стосовно 

автоматизації системи інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами [241]. Згідно із положеннями системного аналізу, інтегрована 

система має аналізуватися, упорядковуватися та відтворюватися на 

відповідних щаблях: підсистеми, структури, функціонувань чи діяльності 

системи, підсумків [11; 173]. 

З метою визначення найбільш оптимальних способів і методів 

організації інформаційних потоків необхідним є обов‘язковий аналіз складу 

та структури інформаційного фонду діючої системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами. За результатами аналізу є 

можливість визначити раціональний набір необхідних показників. 

Джерелами інформації про земельні ресурси, як уже було зазначено є 

дані (рис. 2.2) аналітичного обліку, багатоцільового земельного кадастру, 
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моніторингу земель та землеустрою, які формують земельно-інформаційну 

систему та забезпечують її функціонування. 
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Рис. 2.2. Схема формування земельно-інформаційної системи 

Джерело: сформовано на основі [76; 248; 251; 269]. 

 

Дані багатоцільового земельного кадастру займають центральне місце 

у сфері управління земельними ресурсами, адже без використання 

відповідних інформаційних даних жодна з функцій управління не може бути 

реалізована повною мірою через те, що інформаційні потреби визначаються 

комплексом земельно-кадастрових даних, які відповідають за виконання 

конкретних завдань щодо використання земельних ресурсів [20]. 

Сучасна земельно-інформаційна система є базою даних, яка 

характеризує стан землекористування за допомогою сукупності різних 

показників, що залежать від соціальних, економічних, політичних, технічних 

та екологічних аспектів управління земельними ресурсами. 

Удосконалення земельно-інформаційної системи є неможливим без 

застосування ГІС-технологій. Формування єдиного інформаційного простору 

території – це головне завдання функціонування земельно-інформаційної 

системи в Україні, що забезпечить оптимальний доступ до накопиченої 
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інформації, прозору та налагоджену процедуру поповнення баз новими 

даними, вільну передачу та використання кадастрової інформації між 

відомствами та окремими користувачами. Відповідно створення та 

впровадження Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні 

передбачає інтеграцію всіх відомств на базі земельного кадастру з 

прив‘язкою до цифрової карти країни, державної системи координат. 

Створення єдиного інформаційного середовища управління 

земельними ресурсами для процесу інтегрування баз даних різних реєстрів 

передбачає [118]:  

- узгодження між різними відомствами умов обміну інформаційними 

ресурсами (формат обміну даними, обсяг інформації, що надається, тощо);  

- вироблення єдиної методики ідентифікації земельних ділянок та 

інших об‘єктів нерухомості на всіх територіальних рівнях (кадастровий поділ 

території, присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам та іншим 

об‘єктам нерухомості, визначення місця розташування та меж земельних 

ділянок);  

- формування доступного інтерфейсу для роботи користувачів з 

інформацією. 

Інформаційна система управління земельними ресурсами має бути 

складовою єдиного інформаційного ресурсу країни, регіону та 

муніципального утворення й забезпечувати інформаційну базу для 

підвищення ефективності діяльності його структурних одиниць [156]. На 

нашу думку, за своїм змістом інформаційні системи для задач управління 

земельними ресурсами є територіальними, тому під час їх розроблення 

доцільно використовувати досвід, що стосується створення інформаційних 

систем для територіального розвитку на місцевому рівні. 

Наявність достовірної інформації є головним критерієм для прийняття 

ефективних управлінських рішень у сфері використання та охорони земель 

на державному й регіональному рівнях. За цих умов виникає необхідність 

удосконалення інформаційного середовища щодо використання земельного 
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фонду країни, а існуюча земельно-інформаційна система має бути доповнена 

показниками якості земель, їх оцінки та відображати особливо цінні 

території, що сприятиме посиленню контролю державними органами влади 

за станом використання сільськогосподарських земель. Особливого значення 

набуває проведення обстежень якісного стану земель. Удосконалена система 

інформаційного забезпечення системи управління земельними ресурсами 

сприятиме підвищенню ефективності державного управління земельними 

ресурсами та створенню необхідних умов для прийняття доцільних рішень 

щодо раціонального використання й охорони земель сільськогосподарського 

призначення. 

Для потреб управління земельними ресурсами земельно-інформаційна 

система повинна передбачати можливість розробки заходів для оптимізації 

земель, що забезпечує збалансований соціально-економічний розвиток та 

пріоритетними визначає чинник екологічної безпеки й завдання 

раціонального і оптимального використання території. Така інформаційна 

система має виконувати функції з:  

 оцінки та прогнозу основних економічних показників земельних 

ресурсів (поквартальну оцінку, кадастрову вартість земельних ділянок, 

ставку орендної плати, розмір земельного податку; оцінку ринкової вартості 

земельних ділянок);  

 оперативного отримання характеристики стану земель за видом 

функціонального використання, за категорією та правовим статусом;  

 визначення та формування вільних земельних ділянок, створення їх 

реєстру, інформаційної підготовки до проведення земельних аукціонів;  

 отримання серії розподілених у часі тематичних карт, що 

характеризують ефективність використання земель та їх подальше зонування 

(внаслідок генералізації поквартальної оцінки) [258]. 

Однак інформаційне забезпечення земельно-кадастрової системи є 

недосконалим, адже не вирішує проблем з оцінки стану використання 

земельних ресурсів. Для своєчасного виявлення змін у стані земельного 
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фонду, запобігання та усунення наслідків негативних процесів у земельному 

кадастрі повинні міститися відомості про тип ґрунту, гранулометричний 

склад, забезпеченість ґрунтів поживними речовинами, кислотність, 

еродованість, засоленість, солонцюватість тощо. Тому питання 

збалансованого землекористування потребує розробки заходів з 

удосконалення еколого-економічних засад сільськогосподарського 

землекористування, які передбачають впровадження систематичного збору, 

обробки та аналізу інформації про стан земельних ресурсів, а також 

здійснення комплексної оцінки земель. 

Інформаційне забезпечення земельно-кадастрової системи не повною 

мірою виконує функції, покладені на неї, через:  

 застарілість підходів та технологічних прийомів, що не відповідають 

сучасним вимогам ринкових відносин;  

 те, що уявлення про роль і місце земельно-кадастрової інформації та 

використання інформаційних систем у сучасному земельно-кадастровому 

обліку в нашій державі є дискусійними; 

 накопичення неузгодженої, подекуди недостовірної та несумісної 

кадастрової інформації;  

 статистичний характер даних земельно-кадастрового обліку;  

 те, що якісний облік земель в автоматизованій системі ДЗК не 

відображається [20]. 

Управління землями сільськогосподарського призначення вимагає 

системності й комплексності інформаційної бази даних для того, щоб [52, 

с. 102-104]:  

 передбачити особливий підхід до вивчення, обліку та оцінки земель 

сільськогосподарського призначення; 

 забезпечити контроль за дотриманням правового режиму 

використання, допустимих розмірів земельних ділянок, обмежень і обтяжень 

щодо їх використання;  



121 

 встановити вимоги щодо планування та організації раціонального 

використання земель сільськогосподарського призначення та їх охорони 

відповідно до схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань;  

 забезпечити діяльність механізму управління землями 

сільськогосподарського призначення через систему правових, економічних, 

адміністративних, організаційних та інших заходів. 

З метою систематизації інформаційної бази варто застосовувати 

ієрархічний метод, що дає змогу суб‘єкту управління одночасно аналізувати 

різноаспектну інформацію про землю і розробляти варіанти управлінських 

рішень на різних ієрархічних рівнях управління. Такий підхід за 

необхідності, у подальшому дозволить отримувати більш детальну 

інформацію важливу для прийняття управлінських рішень, залежно від цілі 

чи завдання управління. 

Для того щоб забезпечити збалансований процес використання земель 

сільськогосподарського призначення, необхідно враховувати всю 

інформацію землевпорядного забезпечення для відповідної території. Це 

вимагає насамперед оновлення даних обліку кількісних і якісних показників 

земель сільськогосподарського призначення, забезпечення інформацією 

щодо придатності земель для їх використання в сільському господарстві. 

Застосування автоматизованої земельно-інформаційної системи для 

організації та впорядкування території сільськогосподарських 

землекористувань вимагає обґрунтування методологічних засад 

інформаційного забезпечення для автоматизації графічного проєктування під 

час виконання землевпорядних робіт. Процес інформаційного забезпечення 

землевпорядкування варто досліджувати з урахуванням зовнішніх і 

внутрішніх чинників, визначенням елементів системи багатоцільового 

земельного кадастру, геодезії, моніторингу земель. З урахуванням взаємодії 

між основними складовими елементами системи землевпорядкування 

запропоновано структурно-логічну схему методологічного забезпечення 
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функціонування земельно-інформаційної системи в управлінні земельними 

ресурсами (рис. 2.3). 
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регулювання 

Центральні органи виконавчої влади 

Картографічна основа Органи регіонального управління 
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інформаційної безпеки 

Програмний продукт База даних 

Результат 

Користувач 

Рис. 2.3. Структурно-логічна схема методологічного забезпечення 

функціонування земельно-інформаційної системи в управлінні 

земельними ресурсами 

Джерело: сформовано на основі [39; 80; 93; 130; 296;  331]. 

 

Методологія формування інформаційної системи управління 

земельними ресурсами передбачає [117]: 

- поділ усієї множини об'єктів управління на строго розмежовані класи, 

кожен з яких представляє собою безліч об'єктів опису (інформаційних 
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об'єктів) окремого кадастру, реєстру або відповідної системи баз даних; 

формування переліку інформаційних об'єктів системи територіальних 

інформаційних ресурсів; 

- визначення складу ознак, що характеризують об'єкт (розробка 

структури) для кожної бази даних, яка входить в інформаційну систему; 

- вибір методів ідентифікації об'єктів, розробку й узгодження 

уніфікованих ідентифікаторів, технології їх ведення та присвоєння; 

- вибір методів територіальної прив'язки інформації про об'єкти, 

розробку уніфікованих параметрів територіальної прив'язки; 

- вибір способів формалізованого опису семантичних характеристик, 

розробка стандартів на формати опису даних. 

Для повнішого розуміння взаємозв'язку між конкретним застосуванням 

інформаційних систем і ефективним управлінням земельними ресурсами 

необхідно, перш за все, визначитися з основними поняттями, пов'язаними з 

інформаційними системами. Інформаційні системи на фізичному рівні 

можуть вважатися формою реалізації інформаційних технологій і 

трактуватися як «засоби, за допомогою яких структура управління, 

застосовуючи відповідні для цього технології, забезпечує збирання, обробку, 

зберігання, використання та поширення інформації» [38, с. 33]. 

На нашу думку, інформаційна система є структурною організацією 

інформаційних потоків за допомогою різних засобів (в тому числі апаратних 

і програмних), що підтримує всі процеси інформаційного забезпечення 

певної системи. Таким чином, інформаційна система повинна підтримувати 

всі етапи інформаційного процесу. В результаті на концептуальному рівні 

така система буде організацією інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами, тобто є концептуальною схемою інформаційних 

потоків в межах системи автоматизації цього процесу. 

Процес інформаційного забезпечення  системи управління земельними 

ресурсами передбачає складну організаційну структуру. З огляду на суттєві 

трансформації у процесах інформаційної логістики, засадничих змін зазнає і 
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сфера управління земельними ресурсами. Інформаційний базис ухвалюваних 

рішень набуває сучасних характеристик, а тому дещо зміщуються цільові 

орієнтири у процесі створення управлінської моделі у сфері земельних 

ресурсів. Враховуючи вищенаведене, питання оцінювання ефективності 

інформаційних систем для цілей управління земельними ресурсами в 

сучасних умовах стають все більш актуальними. Методичні підходи до 

оцінювання ефективності інформаційних систем управління земельними 

ресурсами спрямовані на визначення ролі окремих інформаційних систем в 

забезпеченні управлінських потреб загальної системи інформаційного 

забезпечення. 

В даний час серед головних інформаційних систем управління 

земельними ресурсами є такі: інформаційна система Державного земельного 

кадастру; інформаційна система обліку земель; інформаційна система 

моніторингу земель; інформаційна система землеустрою. Всі вони відіграють 

своє значення в загальній системі інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами. Тому досить актуальним питанням є оцінювання 

ефективності інформаційних систем для цілей управління земельними 

ресурсами. 

Розроблені методичні підходи до оцінки ефективності інформаційних 

систем управління земельними ресурсами спрямовані на визначення ролі 

окремих інформаційних систем в забезпеченні управлінських потреб 

загальної системи інформаційного забезпечення і передбачають: визначення 

критеріальних параметрів оцінювання ефективності інформаційних систем; 

декомпозицію управлінських рішень за цілями управління; аналіз 

відповідності інформаційних систем критеріальним параметрам ефективності 

та визначення їх позиції стосовно окремого управлінського рішення.  

З урахуванням розглянутих в першому розділі принципів 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами можна 

сформувати такі критеріальні параметри оцінки ефективності інформаційних 
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систем для цілей управління земельними ресурсами: доступність, повнота та 

оперативність. 

Визначивши критеріальні параметри оцінки ефективності 

інформаційних систем для цілей управління земельними ресурсами, 

перейдемо до реалізації наступного напрямку методичних підходів 

декомпозиції управлінських рішень за цілями управління. Для цього 

пропонуємо виділити відповідно до цілей управління земельними ресурсами 

такі сфери прийняття управлінських рішень: планування використання 

земель; просторова організація території та використання земель; охорона 

земель; контроль та регулювання землекористування; регулювання ринку 

земель. 

Метод декомпозиції надає можливість деталізувати інтегровані явища 

(до яких, безумовно, належить і система управління земельними ресурсами) 

шляхом їх розподілу на простіші складові, дозволяючи ґрунтовніше 

дослідити сутнісно-змістовне наповнення цих явищ. 

Декомпозиція управлінських рішень в процесі оцінювання 

ефективності інформаційних систем управління земельними ресурсами дасть 

змогу більш ґрунтовно проаналізувати інформаційні можливості розглянутих 

систем управління: з кожним наступним рівнем деталізації системи 

управління земельними ресурсами, зокрема, її ухвалених рішень, ступінь 

ефективності оцінювання дієвості інформаційного забезпечення даної 

системи підвищуватиметься та ставатиме ґрунтовнішим. Окрім, цього така 

декомпозиція управлінських рішень сприятиме оперативності та гнучкості 

системи управління, чіткого розмежування функцій і відповідальності в діях 

суб'єктів взаємопов'язаних моделей управління організацією з метою 

виключення їх дублювання і паралелізму [4]. 

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 параметрами  (табл. 2.2). Оцінювання здійснюється за такою 
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градацією: 3 бали – найвища роль інформаційної системи у прийнятті 

управлінського рішення; 2 бали – посередній вплив; 1 – роль інформаційної 

системи – незначна. 

Таблиця 2.2 

Оцінка ефективності інформаційних систем управління 

земельними ресурсами в Україні 

Сфера прийняття 

управлінських рішень 

Інформаційні системи 

ДЗК 
обліку 

земель 
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Планування 

використання земель  
3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 3 2 

Просторова організація 

території 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. 

 

Бальна оцінка дає змогу зробити висновок, що сьогодні інформаційна 

система Державного земельного кадастру найефективніше серед інших 

забезпечує інформаційні потреби системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами. За результатами проведеного оцінювання 

ефективності інформаційних систем управління земельними ресурсами є 

можливість прийняти рішення щодо вдосконалення діючих інформаційних 

систем або про створення принципово нової інформаційної системи, що 

відповідає потребам управління земельними ресурсами. 
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2.2. Методологія формування еколого-економічного механізму 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами 

 

Прийняття рішень у сфері управління земельними ресурсами потребує 

ефективного інформаційного забезпечення. Таке забезпечення має 

здійснюватися під час операцій, спрямованих на реалізацію землевпорядних 

робіт, формування кадастру, здійснення моніторингу земель, та 

скеровуватися на отримання, зберігання, обробку та видачу даних, що 

характеризують динаміку розвитку землекористування за допомогою 

геоінформаційних технологій. Однак сьогодні інформаційні системи в 

землевпорядкуванні функціонують розрізнено, базуючись на різних 

аналітичних, статистичних і технічних системах. Це призводить до значної 

кількості помилок під час проєктування, зниження ефективності прийняття 

управлінських рішень. 

Розвитку механізму управління земельними ресурсами можливо 

досягти на основі виконання землевпорядних робіт із використанням 

новітньої техніки, програмного забезпечення, комп‘ютерних і сучасних 

геоінформаційних технологій, оптимізації та упорядкування інформації. 

Доцільність інформаційної підтримки в галузі землевпорядкування 

зумовлена земельною реформою, науково-технічним прогресом, розвитком 

геоінформаційних технологій, а також необхідністю підвищення 

ефективності землеустрою, викликаної трансформацією 

сільськогосподарських землекористувань, перерозподілом земель, їх 

активізацією на ринку. 

Питання взаємообміну інформацією між системами геодезії, 

землеустрою, земельного кадастру, моніторингу земель в одній 

інформаційній системі сільськогосподарського землекористування має 

високу практичну цінність, що розкрито в наукових працях Д. Бабміндри, А. 

Бордюжи, Д. Добряка, Р. Таратули, М. Ступеня, А. Третяка. Проте 

невирішеним залишається питання просторово розподілених даних, 
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необхідності їх оброблення й аналізу, що дає можливість обґрунтувати 

застосування геоінформаційних систем, створити метод інформаційної 

підтримки для проєктів землеустрою. 

До основних напрямів використання інформаційних систем у 

землевпорядкуванні можна зарахувати [49; 53; 141]:  

 моніторинг земель, зокрема систематичне спостереження за якісним 

станом земель, оцінювання та передбачення ймовірних перетворень його 

стану для регулювання якісного стану довкілля, запобігання деградаційним 

процесам ґрунту, забезпечення продуктивності земель, що в підсумку дасть 

змогу відображати реальні дані під час укладання наукових доповідей, 

звітних матеріалів, прогнозних рішень, тематичних карт тощо;  

 прогнозування і планування розвитку сільськогосподарського 

землекористування на основі оцінювання ресурсного потенціалу угідь, 

забезпечення збалансованого землеробства для ефективного картографічного 

знімання земної поверхні, відображення прогнозних показників розвитку 

визначених територій за допомогою інформаційних даних, що, своєю чергою 

надає змогу приймати результативні управлінські рішення в цій сфері з 

урахуванням науково обґрунтованих розвідок;  

 візуалізацію картографічного відображення статистичних даних, 

одержаних унаслідок здійснення низки соціо-економічних розвідок з метою 

забезпечення землевпорядних цілей;  

 моделювання збалансованого землекористування та охорона земель, 

що передбачає можливість інформаційного забезпечення автоматизації 

обчислень кількісних даних земельних угідь, а також їх наступної 

візуалізації;  

 якісне оцінювання земельних ресурсів, дослідження їх еколого-

економічного потенціалу, оцінювання трансформацій якісного стану 

довкілля через демографічний вплив. 

Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами відіграє 

важливу роль у державній інформаційній політиці та є системою збирання, 
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обробки та подання інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень щодо використання земельних ресурсів на всіх 

адміністративно-територіальних рівнях [171]. Це зумовлено суперечливістю 

та різнобічністю інформації, зростанням її обсягів і потребою оброблення, 

необхідністю ретельної перевірки інформації для прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Найголовнішою складовою інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами є земельно-інформаційна система, завданням якої є 

накопичення інформації для проведення аналізу наявного стану земельних 

ресурсів та подальшого розвитку землекористування. Функціонування 

земельно-інформаційної системи сприятиме підвищенню достовірноcті, 

якості та оперативності роботи з інформацією, унеможливленню дублювання 

роботи з отримання інформації в цій сфері та створить умови переходу до 

геоінформаційних технологій. 

Згідно з дослідженням А. Бордюжи [20], для вдосконалення механізму 

створення інформаційної системи управління сільськогосподарським 

землекористуванням необхідно змінити методичні основи формування самої 

інформації. До методичних питань, які потребують розв‘язання, треба 

віднести:  

- розроблення системи показників і критеріїв для формування повної 

інформації про екологобезпечне сільськогосподарське землекористування;  

- створення методики еколого-економічної оцінки землекористування 

як основи формування достатньої інформації про землекористування;  

-автоматизацію збирання, опрацювання та представлення необхідної 

інформації (створення необхідного програмного забезпечення, здатного 

задовольнити формування екологобезпечного сільськогосподарського 

землекористування). 

Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами являє 

собою комплекс організаційних, правових, технологічних заходів, засобів та 

методів, що забезпечують функціонування інформаційної земельно-
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кадастрової системи. Процес інформаційного забезпечення передбачає 

взаємний обмін інформацією між системами землеустрою, багатоцільового 

земельного кадастру, моніторингу земель в одну єдину інформаційну 

систему сільськогосподарського землекористування на підставі даних різних 

кадастрів, оцінки та моніторингу земель за допомогою геоінформаційних 

технологій. 

Економічні перетворення в Україні багато в чому визначили роль і 

значення управління земельними відносинами і земельними ресурсами. Це 

пов‘язано з тим, що земля, крім її нетрадиційних властивостей, стала 

об‘єктом правовідносин і об‘єктом нерухомості [253]. Сучасний стан 

земельних ресурсів є кризовим, земельні відносини не врегульовані, відсутні 

механізми та інструменти ефективного управління землекористуванням, 

зокрема й на рівні місцевого самоврядування. Рівень управління земельними 

ресурсами повинен відповідати концепції сталого розвитку та визначати 

економічні моделі і механізми регулювання ринкових процесів у сфері 

земельних відносин. Іншими словами, регулювання процесу управління 

земельними ресурсами місцевих територіальних громад охоплює складну 

систему еколого-економічних імперативів, що забезпечують підвищення 

якісного рівня комплексного контролю за використанням земельно-

ресурсного потенціалу і природоохоронною діяльністю. У зв‘язку з цим 

зміцнення екологічної компоненти цієї сфери сприятливо впливатиме на 

сталий розвиток території, а також ефективне землекористування. 

На сьогодні земельні ресурси є одними з найважливіших ресурсів, які 

повною мірою підтримують економічний потенціал, і за їхнього 

раціонального використання стають надійним джерелом екологічної 

рівноваги в рамках будь-якої територіальної одиниці. Земельні ресурси, як 

головний природний компонент, володіють екологічними (впливають на стан 

довкілля), економічними (покликані підтримувати економічний потенціал 

органів місцевого самоврядування на високому рівні), соціальними 
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(безпосередньо створюють умови для сприятливого проживання населення і 

забезпечують продуктами харчування та іншими матеріальними цінностями), 

природними (є складовою частиною самої природи) властивостями [330, 

c. 266-267]. 

Система збалансованого використання земельних ресурсів 

територіальних громад передбачає процес, за допомогою якого 

землегосподарювання забезпечує дохідність приватних організацій та 

бюджету. У зв‘язку з цим на місцевому рівні вирішуються такі питання з 

охорони довкілля та земельних ресурсів, як: вдосконалення нормативно-

правового  забезпечення управління землекористуванням; проведення 

земельно-оціночних робіт; проведення еколого-економічної політики з 

оцінки землекористування; створення сприятливих умов для формування 

збалансованого землекористування; створення сприятливих екологічних 

умов і здійснення землеохоронних заходів; встановлення контролю за 

використанням природних ресурсів [72; 288]. 

Необхідною умовою для реалізації вищевказаних завдань є 

вдосконалення критеріальних підходів, які спрямовані на покращання 

результативних показників екологічної та соціально-економічної діяльності 

одночасно з підвищенням рівня правового забезпечення процесів 

використання об‘єктів нерухомості у сфері землекористування, забезпечення 

інвестиційної привабливості окремих регіонів та адміністративних територій 

з метою залучення достатнього рівня інвестицій для забезпечення 

ефективності природоохоронної діяльності та підвищення економічних 

показників розвитку територій. Окрім цього, виникає необхідність 

формування чіткої соціально-економічної політики суб‘єктів 

господарювання, яка була б спрямована на екологізацію виробництва на рівні 

окремих суб‘єктів господарювання. 

Загалом землекористування можна описати як процес розробки 

системи управління земельними ресурсами, охорони навколишнього 



132 

середовища та забезпечення екологічної безпеки певної території. Такий 

підхід зумовлює необхідність формування обмежувальних заходів та 

забезпечення прийнятного рівня контролю на місцевому рівні для 

гарантування збалансованого землекористування в процесі 

сільськогосподарської діяльності  [24; 63]. Крім того, необхідно брати до 

уваги економічні показники та особливості певної території чи окремого 

економічного об‘єкта для розрахунку його економічного потенціалу за 

впровадження природоохоронних заходів та формування збалансованого 

землекористування [184]. Регулювання таких процесів повинно 

забезпечуватись власниками згаданих ресурсів й мати комплексний характер, 

характеризуватись чіткою структурою та системою інструментів для 

економічного обґрунтування впроваджених заходів. Іншими словами, процес 

управління землекористуванням повинен базуватися на комплексному 

підході до формування управлінських рішень за умов екологічних обмежень 

як у питаннях економічного розвитку, так і в питаннях природоохоронної 

діяльності на всіх рівнях [153; 155; 191]. 

Доцільно зазначити, що всі вищевказані дії повинні проходити за умов 

суворого контролю з боку органів державної влади. Уразі такого підходу 

можна робити висновки про економічний розвиток територіальної одиниці з 

дотриманням усіх екологічних вимог. Для досягнення мети раціонального 

землекористування управлінська політика органів місцевого самоврядування 

покликана створити сприятливі умови для: ефективного реформування 

власності земельних ресурсів; встановлення ефективної системи 

стимулювання з використанню земельно-ресурсного потенціалу та охорони 

навколишнього середовища; формування системи еколого-економічного 

управління раціональним землекористуванням. 

Результати оцінки системи землекористування на місцевому рівні 

показали, що важливим компонентом цього процесу є показники вартісної 

оцінки земельно-ресурсного потенціалу, які, крім прямих своїх функцій, 
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істотно впливають як на організаційно-господарські аспекти цього процесу, 

так і на формування ефективної землеохоронної діяльності, що повною 

мірою забезпечує екологічну стійкість територій. Для оцінки ефективності 

землекористування в рамках територіальних громад застосовують 

відповідні методи розрахунку вартісних показників кожного об‘єкта, які 

впливають на формування системи еколого-економічного управління 

землекористуванням. 

Вплив сучасного механізму управління земельними ресурсами на 

структуризацію процесу землекористування негативно проявляється у 

плануванні та здійсненні ефективної системи природоохоронної діяльності в 

цілому. Доцільно зазначити, що рівень планових рішень і ступінь 

розробленості комплексної проєктної документації, спрямованої на 

раціональне облаштування територіальних одиниць, не повною мірою 

відповідають екологічній безпеці землегосподарських систем загалом. Отже, 

у цих процесах важлива роль повинна відводитися комплексній еколого-

економічній оцінці земельних ресурсів з використанням інформаційних 

технологій, в яких були б представлені узагальнені дані про їх якісний, 

правовий і господарський стан [82, с. 453]. З цією метою доцільно 

розробляти комплексні програми, які б містили перелік природоохоронних 

заходів, що виконуються, терміни їх реалізації та плановані обсяги 

інвестиційних вкладень. 

Проте відсутність ефективної інформаційно-ресурсної бази щодо стану 

територіальних одиниць не дає можливості інтегрального визначення 

показників еколого-економічної ефективності здійснення цих заходів. 

Усуненню цієї невідповідності повинен сприяти процес еколого-економічної 

оцінки земельно-ресурсного потенціалу території, який повинен передбачати 

визначення кількості і якості потенційних земельних ресурсів і потреб у них 

при заданих обсягах виробництва і розвитку територій.  
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Екологічний аспект будь-якої території місцевого значення має 

передбачати, зокрема, дотримання якісних характеристик довкілля, (кількість 

викидів і скидів, обсяг відходів), відомості про які акумулюються в 

інформаційній базі даних відповідної територіальної громади. І з цього 

погляду здійснюється еколого-економічна оцінка стану навколишнього 

середовища, землекористування та інших його компонентів, використовуючи 

при цьому інтегральний підхід до вирішення цього завдання. Тому 

інформаційна база даних, яка створюється для цих цілей, повинна містити 

відомості про стан ґрунтового покриву, рослинності, а також про стан 

інфраструктури [9, с. 18]. 

Для інтегрального обчислення відповідних показників оцінки 

навколишнього середовища залучають дані еколого-економічного, 

соціального, інформаційного, інноваційного, інвестиційного характеру, а 

також просторово-територіальний дані [14; 56; 325].  

Таким чином, просторова функція територіальної одиниці виступає 

головною сполучною ланкою формування та розвитку землеохоронної 

діяльності, що дасть змогу органам місцевого самоврядування як створювати 

спеціалізовані інформаційні бази і бази на місцевому рівні, так і 

застосовувати їх для обґрунтування ефективності заходів. 

Критерії та показники, які використовують для обґрунтування еколого-

економічної ефективності землекористування на місцевому рівні, повинні 

формуватися на базі різних інформаційних ресурсів. У деяких випадках 

виникає необхідність удосконалення процесу обґрунтування 

землекористування для різного цільового призначення з урахуванням 

виробничої орієнтації окремих територій. У багатьох випадках агрегація цих 

компонент без достатнього інформаційного забезпечення – складний, 

багатоетапний процес. Процес агрегації цих компонент починається з 

визначення вагових коефіцієнтів щодо кожного з напрямів природоохоронної 
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діяльності. Структурно-логічну схему інформаційного забезпечення 

землеохоронної діяльності на місцевому рівні зображено на рис. 2.4. 

 

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗЕМЛЕОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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правова база 

 

Контроль за станом навколишнього 

природного середовища 

 

Підготовка фахівців екологічного 

спрямування 

 

Інформаційна 

база 

 

Моніторинг 

землекористування 

База оподаткування 

земельних ресурсів 

 

Система управління 

землекористуванням 

на місцевому рівні 

 

Особливості еколо-

гічної реабілітації 

Рис. 2.4. Структурно-логічна схема інформаційного забезпечення 

землеохоронної діяльності на місцевому рівні 

Джерело: сформовано автором на основі [9; 317; 320]. 

 

Доцільно зазначити, що формування й розвиток природоохоронної 

діяльності на місцевому рівні ще недостатньою мірою забезпечені як 

нормативно-правовими [5], так і інформаційними ресурсами, що провокує 

промислові та інші виробничі підприємства приділяти недостатньо уваги 

випуску екологічно безпечної продукції. Тому інтенсивний розвиток певної 

території істотно вплине не тільки на вдосконалення законодавчої бази і 

створення ефективних місцевих інформаційних служб, а й на формування 

сприятливих умов для їх застосування у вирішенні проблем 

природоохоронної діяльності на більш високому рівні, що ефективно вплине 

на якість навколишнього середовища і здоров‘я населення [135]. 
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Варто зазначити про певні недоліки існуючих методик інтегрування 

сукупності показників до єдиного агрегованого стану або індексу, які 

зумовлюють необхідність спрощення цієї процедури, зниження її вартості та 

формування ефективного способу реалізації на всіх рівнях землеохоронної 

діяльності. 

Виходячи з цього з урахуванням розмаїття форм і методичних підходів 

формуються повноваження органів місцевого самоврядування щодо охорони 

земельних ресурсів як цілісної системи, до яких необхідно перш за все 

віднести [65; 66]: розроблення єдиних норм і правил щодо екологічної 

реабілітації всіх землегосподарських об‘єктів; здійснення зонування 

територій з урахуванням екологічних, економічних та соціальних чинників; 

вибір способів формування цільової програми щодо усунення негативних 

наслідків; впровадження інноваційних підходів у процесі здійснення 

землеохоронних заходів; формування інвестиційної складової всього 

процесу. 

Тому формування еколого-економічного та інформаційного механізму 

управління землекористуванням, як окремої підсистеми загального 

управлінського процесу на місцевому рівні, повинно передбачати врахування 

таких пріоритетів: 

 удосконалення інфраструктурного забезпечення природоохоронної 

діяльності; 

 розробка землеохоронних програм і проєктів; 

 удосконалення нормативно-правового забезпечення управління 

землекористуванням на місцевому рівні; 

 створення сприятливих умов для екологічної реабілітації 

землегосподарських систем територіальних громад; 

 створення ефективної системи контролю за станом довкілля та 

процесом землекористування; 

 впровадження інновацій у процес управління природоохоронною 

діяльністю із застосуванням інформаційних технологій. 
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Отже, одним із найважливіших елементів організації системи 

збалансованого землекористування виступають формування чіткої 

природоохоронної політики, розробка та впровадження ефективних 

землеохоронних заходів. На підставі викладеного можна зробити висновки, 

що сформовані ринкові відносини істотно впливають на весь процес 

використання, охорони та оцінки земельних ресурсів з урахуванням 

екологізації цього напряму, а також визначення чіткої політики у створенні 

ефективної системи природоохоронної діяльності в рамках територіальної 

одиниці. 

Таким чином, формування еколого-економічного механізму 

структуризації процесу землекористування зумовлює необхідність 

вироблення і застосування критеріальних підходів інформаційного 

забезпечення використання земель територіальних громад.  Головним 

завданням еколого-економічного механізму формування системи управління 

на місцевому рівні є врахування інтересів усіх груп землекористувачів з 

метою збереження довкілля та оптимального розподілу земельних ресурсів. 

Враховуючи це, доречно розглядати запропонований еколого-економічний 

механізм як сукупність функціональних підсистем, які забезпечують 

ефективність взаємодії різних груп землекористувачів та узгодження їх 

екологічних, економічних та соціальних інтересів у процесі здійснення 

господарської діяльності. 

Трансформація земельних відносин та системи землекористування, що 

відбувається в Україні, не відповідає принципам збалансованого 

природокористування. У результаті таких змін виникає проблема 

функціонування системи управління землекористуванням з урахуванням 

результатів переходу до економічно та екологічно ефективної системи 

використання, відтворення та охорони земельних ресурсів [2]. Раціональне 

використання земельних ресурсів агросфери неможливе без визначення їхніх 

якісних характеристик, що дають уявлення про цінності кожної земельної 

ділянки. Формування системи управління земельними ресурсами має 
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спиратися на постійно поновлювану інформаційну базу про об'єкти 

земельних відносин, що перебувають на певній території. 

Тому існує нагальна потреба в розвитку інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами, без якого неможливе вдосконалення 

форм і методів управління землекористуванням. Перспективним напрямом 

розвитку інформаційного забезпечення є створення єдиної інформаційної 

системи про земельні ресурси, спроможної відображати якісні та кількісні 

характеристики землекористування [76; 102; 136; 269]. Тому найважливішою 

тенденцією найближчого періоду повинна стати інтеграція органів ведення 

державного кадастрового обліку земельних ділянок, технічного обліку 

об'єктів нерухомого майна та реєстрації прав на нерухомість в єдиний орган і 

створення на цій основі єдиного автоматизованого інформаційного ресурсу 

управління. 

Для цього необхідним є вдосконалення підходів до формування 

інформаційної діяльності в системі регулювання соціального, економічного 

та екологічно збалансованого розвитку управління землекористуванням. При 

цьому необхідним є прийняття рішень за такими основними напрямами: 

– розширення відомостей державного земельного кадастру; 

– врегулювання питання розподілу земельно-кадастрових робіт 

всередині підприємницького сектору; 

– врегулювання невизначеності нормативної та методичної баз 

формування системи еколого-економічного обліку об'єктів 

землекористування; 

– вирішення питання недоступності інформаційного ресурсу 

управління землекористуванням; 

– впорядкування процесу підготовки кадрів. 

Варто зазначити, що поряд із вирішенням питання поповнення 

земельного кадастру відомостями якісного обліку земель в умовах виведення 

десятків мільйонів гектарів землі з господарського використання, деградації і 

зниження родючості ґрунтів мають також вирішуватися питання проведення 
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глибокого системного аналізу сукупності якісних характеристик земель і 

явищ, що відбуваються в структурі землекористувань. 

Організація робіт з удосконалення нормативно-правової бази в галузі 

інформаційного забезпечення повинна бути спрямована, передусім, на 

визначення кола повноважних організацій, що здійснюють роботу зі збору, 

обробки, візуалізації, захисту та використання інформаційних ресурсів про 

земельні ресурси. Для організації такої інформаційної системи важливого 

значення набуває розмежування повноважень і обов'язків її учасників щодо 

конкретного інформаційного забезпечення. Таким чином, еколого-

економічний механізм інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами можна зобразити у вигляді структурно-логічної схеми замкнутого 

циклу (рис. 2.5). 

 

 

Вибір методів соціо-еколого-економічного обґрунтування 
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Рис. 2.5. Структурно-логічна схема еколого-економічного обґрунтування 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами 

Джерело: сформовано на основі [25; 82; 360]. 
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Таким чином, організація інформаційного забезпечення є невід'ємною 

частиною процесу поліпшення умов і ефективних управлінських механізмів 

при використанні земельних ресурсів на сучасному етапі розвитку 

суспільства. Процес прийняття управлінських рішень у сфері регулювання 

природоохоронної діяльності органами влади різних рівнів неодмінно 

повинен бути взаємоузгодженим, може бути досягнуто за рахунок 

взаємопов'язаності основних функцій адміністрування інформаційних 

ресурсів з урахуванням завдань і особливостей конкретних рівнів 

управління. 

Зважаючи на виняткові характерологічні особливості досліджуваного 

об‘єкта, необхідно дещо конкретизувати розуміння сутнісної категорії 

«механізму» в площині реалізації функціональної діяльності еколого-

економічних комплексів. З огляду на технічні характеристики, механізм 

являє собою певну впорядковану внутрішню структурованість визначеної 

системи, що запускає функціонування всіх її складових задля досягнення 

загальної мети формування такого механізму  [170]. Опрацювання низки 

наукових праць дало підстави для висновку про оптимальність тлумачення 

типологічної розмаїтості сутностей поняття «механізм» через використання 

таких категорій, як «система» та «сукупність». Тобто еколого-економічний 

механізм інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, з 

одного боку, – це система відносин між суб‘єктами та об‘єктами впливу 

щодо виконання визначених цілей, функцій на різних ієрархічних рівнях 

управління, а з іншого – спосіб взаємодії інформаційних потоків з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень у сфері землекористування. 

Водночас значення еколого-економічного механізму інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами окреслюється через призму 

структурної інтегрованості системно-процесних елементів, а не лише через 

поняття впорядкованої системи інструментально-методичного наповнення в 

аспекті здійснюваного впливу на досліджуваний об‘єкт. 

Отже, еколого-економічний механізм інформаційного забезпечення 
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управління земельними ресурсами належить розглядати як систему 

елементів, які охоплюють інституції, інструменти, технології та 

забезпечувальну складову організації цілеспрямованих масивів інформації й 

інформаційних потоків з метою прийняття ефективних управлінських рішень 

щодо використання земельних ресурсів. 

Враховуючи взаємозв‘язки основних складових  та інформаційних 

потоків, що формуються для прийняття управлінських рішень, 

запропоновано схему структури еколого-економічного механізму 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, що 

передбачає систематизацію його елементів (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Структура еколого-економічного механізму інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами  

Джерело: сформовано на основі [108; 276]. 



142 

Запропонований еколого-економічний механізм інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами налічує чотири гармонічно 

поєднані підсистеми: інституціональну, функціональну, регулюючу та 

прийняття рішень. 

Одне з провідних місць у формуванні ефективного еколого-

економічного механізму інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами займає інституціональна підсистема. Сутність 

інституціональної підсистеми полягає у функціонуванні сукупності 

інститутів інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, 

які органічно  взаємозв'язані і представляють певний логічно закінчену, 

цілісну єдність спрямовану на встановлення і дотримання імперативів 

поведінки і взаємодії суб‘єктів управління земельними ресурсами в 

інформаційній сфері. Загальноприйнятим вважається інституційний поділ за 

двома видами: формальні інституції, тобто ті, які носять офіційний характер, 

та неформальні, тобто із притаманними неофіційними характеристиками. 

Формальні інституції визначені у законодавчо встановлених положеннях та 

передбачають неодмінне дотримання завдяки відповідному державному 

регулюванню. Цей вид інституцій, задля конкретнішого впливу на існуючий 

економічний стан, здебільшого дещо змінюється та діє у вигляді визначених 

організацій тощо. Неформальні інституції є діаметрально протилежними, 

тобто не передбачають виразних границь, проте можуть діяти у вигляді 

вербальних угод з метою забезпечення реалізації визначених цільових 

орієнтирів, а також передбачають існування певного комплексу норм та 

правил соціально-культурного характеру [185, с. 8–10]. 

Таким чином, можна стверджувати, що інституціональна підсистема 

еколого-економічного механізму інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами є фундаментальною базою землекористування, що 

впливає на тісноту інформаційних взаємозв‘язку суб‘єктів 

землекористування з довкіллям та детермінує характер інституціональних 

змін у сфері земельних відносин. Інституціональні зміни передбачають 
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сукупність трансформації процесів інформаційного забезпечення 

землекористування, моделювання вектору економічної корисності та рівня 

екологічної збалансованості використання земельних ресурсів. 

Тому в контексті екологізації землекористування при вдосконаленні 

інституціонального середовища механізму інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами слід опиратися на: балансування 

економічних, соціальних та екологічних інтересів суб‘єктів 

землекористування; рівень розвитку інформаційної інфраструктури 

землекористування; нормативно-правову підтримку та захищеність суб‘єктів 

землекористування; дієвість функціонування системи моніторингу земель та 

довкілля тощо. 

Одним із основних елементів системи еколого-економічного механізму 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами є 

функціональна підсистема, основою якої є інструментарій та інфраструктура 

інформаційного забезпечення. Отже, така підсистема налічує сукупність 

форм, інструментів, важелів, моделей щодо організації цілеспрямованих 

масивів інформації та інформаційних потоків, що передбачає накопичення, 

аналіз, обробку, зберігання та поширення інформації про стан та 

використання земельних ресурсів з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень. Важливим елементом функціональної підсистеми 

еколого-економічного механізму інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами є система екологічних та економічних критеріїв, 

індикаторів та показників, які варто було відобразити в земельно-

інформаційній системі для ефективного управління земельними ресурсами, 

що уможливлюють прийняття ефективних управлінських рішень залежно від 

основних завдань управління. 

Наступною підсистемою є підсистема прийняття рішень метою якої є 

забезпечення методологічної підтримки прийняття рішень шляхом надання 

інформації про можливі методи і інструментальних засобах прийняття 

рішень. При цьому для вирішення завдань з обробки інформації можуть бути 
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використані, як економіко-математичні методи та інструментально-технічні 

засоби щодо формуванню альтернативних та оптимальних рішень. 

Регулююча підсистема передбачає сукупність інструментів, технологій 

та методів державного та ринкового регулювання інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами. Державне регулювання 

інформаційного забезпечення землекористування повинно враховувати 

закономірності розвитку інформаційних і інформаційно-керуючих процесів, 

інакше неадекватно створені обмеження провокують зниження дієвості тих 

чи інших державних рішень, зменшує рівень ефективності впровадження 

інформаційних технологій в діяльність органів державної влади, що в 

підсумку може призводити до необхідності реформування системи  

управління земельними ресурсами [32]. 

Важливим елементом регулюючої підсистеми є зворотний зв'язок, 

визначальним орієнтиром якого є обернений вплив ефектів процесу на його 

плин чи на керівний орган. Зворотний зв'язок є основним інструментом 

утворення нерозривних зв‘язків, оскільки якраз він організовує взаємозв'язок 

окремих складових системи та забезпечує їх збалансованість, формуючи 

еластичність та зрівноваженість функціонування системи за 

трансформаційних перетворень [144]. Еколого-економічний механізм 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами передбачає 

дотримання суб‘єктами управлінської діяльності ряду процедур щодо 

підготовки, ухвалення та виконання рішень, забезпечення відповідних 

контрольних функцій у цьому напрямі, аналіз даних у системі зворотного 

зв‘язку, підведення підсумків та уточнення, у цьому зв‘язку, попередньо 

ухвалених рішень. Такі дані дозволяють суб‘єктами управлінської діяльності 

здійснювати контроль над системою на регулярній основі, а також визначати 

етап реалізації (або невиконання) встановлених орієнтирів задля досягнення 

необхідного ступеня впливу на систему та відповідної реалізації 

управлінських рішень [24]. 

Загалом, інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами 
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неможливо без правильної організації цього процесу на всіх рівнях – від 

стадії збору інформації до стадії контролю за виконанням прийнятих рішень, 

що дасть змогу забезпечити реалізацію природно-ресурсного потенціалу 

територій нашої країни на основі формування збалансованого 

землекористування. 

Суттєвим елементом у структурі моделювання відповідного механізму 

якого завгодно явища або процесу виступає окреслення складових такого 

моделювання. Зокрема, потреба у вилученні чи секвеструванні якоїсь зі 

складових у структурі певного механізму виникає не через притаманні їй 

особливості предметного відображення, а передусім завдяки сформованим у 

цій структурі визначеного механізму функціональним взаємозв‘язкам, які ця 

складова реалізовує для досягнення своєї першочергової мети [268]. 

Під організаційною структурою еколого-економічного механізму 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами розуміється 

поєднання способів функціонування її елементів і підсистем. Структура 

передбачає також спосіб об‘єднання та взаємодії структурних складових 

елементарного рівня [274]. Так, необхідність відокремлення окремого 

елементу еколого-економічного механізму формується з огляду на 

взаємозв‘язки та функції, які цей елемент виконує [75]. За умови формування 

механізму з великої сукупності елементів, варто систематизувати окремі 

елементи в певні групи чи підсистеми за умовними характеристиками. Таке 

поєднання у межах підсистем дає змогу забезпечити функціонування 

складних елементів, оскільки їх можливо розглядати як цілісні системи, так 

і окремі елементи загальної підсистеми. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що запропонована 

схема прийняття управлінських рішень на основі вдосконалення механізму 

інформаційного забезпечення системи збалансованого землекористування з 

урахуванням критеріїв оцінки інформаційного забезпечення за обраними 

методами еколого-економічного обґрунтування дозволяє сформувати 
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ефективний організаційно-економічний механізм інформаційного 

забезпечення збалансованого землекористування. 

 

2.3. Методичні основи застосування інформаційних технологій 

збалансованого землекористування 

 

В умовах динамічного розвитку суспільства, ускладнення технічної та 

соціальної інфраструктури інформація є стратегічним ресурсом, що визначає 

ефективне землекористування. На цій інформації ґрунтуються всі 

продуктивні управлінські рішення й дії. Сучасні інформаційні технології, 

зокрема геоінформаційні, системи GPS і дистанційного зондування Землі 

виступають важливим чинником і засобом підвищення ефективності 

землекористування.  

Задачі ефективного землекористування вимагають застосування 

сучасних методів та інформаційних технологій підтримки прийняття рішень. 

Такі системи ґрунтуються на ефективному використанні ГІС для аналізу і 

подання просторових даних, а також методів підтримки прийняття рішень. 

ГІС виступають незамінним засобом дослідження задач, пов‘язаних із 

просторово розподіленою інформацією, включаючи введення і збереження 

вихідної інформації, ефективну обробку просторових даних, візуальний і 

геостатистичний аналіз, а також підготовку різного роду вихідних 

картографічних й інших документів [93]. Технологія створення наборів 

геопросторових даних дає змогу об'єднати картографічну основу ГІС і 

системи управління базами даних у вигляді багатошарової моделі місцевості, 

яка описує територію і аспекти, що складають індивідуальні особливості 

створюваної ГІС. 

До основних завдань, виконанню яких має сприяти створення ГІС, 

належать [91]:  
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 підготовка та підтримка в актуальному стані планово-

картографічних матеріалів; управління оборотом та використанням 

земельних ресурсів, контроль за діяльністю землевпорядних підприємств;  

 планування забудови, контроль за дотриманням правил 

містобудування;  

 створення реєстру об‘єктів нерухомості;  

 управління комунальним господарством територій;  

 керування територіальним дорожнім господарством;  

 оцінка, зонування та планування економічного розвитку територій. 

Зазначимо існуючі нині ключові напрями застосування ГІС у системі 

землеустрою та кадастрі земель [22; 49; 93; 133; 158; 250]: 

1. Регулярний моніторинг, яким передбачено спостереження за станом 

угідь, оцінювання і прогнозування трансформацій їх стану з огляду на 

антропогенний вплив та вплив довкілля. Ціллю таких спостережень є 

організація, систематизація і контроль якісного стану навколишнього 

природного середовища, попередження забруднення ґрунтів та підвищення 

рівня урожайності завдяки поліпшенню їх якісних характеристик. 

2. Прогнозна і планова діяльність територіального й регіонального 

розвитку на базі оцінювання відповідного земельно-ресурсного потенціалу, 

забезпечення ефективної системи землеробства. Оперативно-об'єктивне 

картографічне відображення прогнозування територіального розвитку із 

застосуванням геоінформаційних систем надає можливість ухвалення 

визначених управлінських рішень у цьому аспекті з наукової точки зору. 

Геоінформаційні системи надають змогу унаочнювати картографічне 

відображення статистичних показників, одержаних внаслідок реалізації 

соціально-економічних опрацьовувань з метою забезпечення землеустрою. 

Реалізація задач із планування розвитку територій та аграрної сфери, 

сільських територій і країни загалом, можлива лише у разі наявності 

ґрунтовно спланованих робіт із землеустрою, що базуються на відповідних 
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соціально-економічних обчисленнях, використанні методів економіко-

математичного моделювання та прогнозування. 

3. Реалізація моделювання збалансованого землекористування та 

землеохорони. Збалансоване землекористування має на меті забезпечення 

тотального удосконалення системи землекористування в міру підвищення 

суспільних потреб та матеріально-технічних перспектив. Реалізація 

моделювання збалансованого землекористування та землеохорони базується 

на можливості геоінформаційних систем забезпечити автоматичні 

обчислення відповідних даних у цій сфері із їх наступним унаочненням. 

4. Проведення якісного оцінювання угідь, дослідження їх природно-

економічного потенціалу, оцінювання трансформацій стану довкілля 

внаслідок впливу процесів господарювання. 

5. Планування розвитку територій, що скеровується на виявлення 

відповідної територіальної приналежності, з огляду на вплив комплексу 

соціо-еколого-економічних чинників, для забезпечення сталого розвитку 

територій, а також розвитку визначеного інфраструктурного забезпечення. 

6. Інформаційна база та ведення Державного земельного кадастру. 

Геоінформаційні системи дозволяють опрацьовувати земельно-кадастрові 

дані та дані, необхідні для відповідних управлінських структур, земельних 

установ, підприємців, землевласників та землекористувачів тощо, надаючи 

кожному із них можливість одержувати необхідні дані. 

У геоінформаційних технологіях можна виділити чотири основні групи 

моделювання: семантичне, що дозволяє зв'язати різноманітні за 

властивостями і структурі характеристики місцевості з їх координатним 

описом; інваріантне, що забезпечує автоматизацію процесів і підвищення 

продуктивності праці; евристичне, що застосовується в процесі інтерактивної 

обробки інформації; інформаційне, що сприяє створенню і перетворенню 

різних форм інформації. 
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Ефективне використання землі неможливе в разі відсутності або 

недостатності достовірної інформації про її стан і використання. За сучасних 

умов прогресивно зростаюче антропогенне навантаження на земельні 

ресурси й істотні зміни структури землекористування вимагають створення і 

негайного проведення системи спостереження і контролю за використанням і 

станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, попередження 

й усунення наслідків негативних процесів, що відбуваються у системі 

сільськогосподарського землекористування. З метою розв‘язання окреслених 

задач слід опанувати сучасні інструменти та способи опрацювання й аналізу 

просторових даних, методику ефективного подолання проблем у сфері 

управління земельними ресурсами, оціночної діяльності та реалізації 

контрольної функції у процесі трансформаційних перетворень у структурі 

земельних відносин. У контексті зазначеного, реальним дієвим інструментом 

розв‘язання вказаних задач є ГІС, завдяки яким можливе збирання, 

накопичення, опрацювання, відтворення і поширення інформації, та 

одержання на її базі нових даних і обізнаностей щодо координатно-

просторових явищ. Завдяки ГІС можна накопичувати й опрацьовувати 

просторову інформацію, що є визначальною особливістю саме 

геоінформаційних систем. 

Варіантом опрацювання даних у геоінформаційній системі вважають 

використання пластової моделі, яка передбачає дисперсію об‘єктів у розрізі 

відповідних нашарувань. Відповідні об‘єкти кожного пласта накопичуються 

у відокремленому файлі, володіють власною системою визначених 

дескрипторів, передбачаючи дуже велику кількість можливостей звернення 

тих чи інших користувачів. Використання геоінформаційних систем має на 

меті реалізацію відповідних завдань за допомогою графічного відображення 

інформації (зокрема, карти та їх означальна складова, яка передбачає 

відповідне сутнісне наповнення цієї карти та низку додаткових даних, що є 

просторовими, проте не можуть безпосередньо відображатися на карті). 
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Графічна інформація та означальні показники взаємопов‘язані, приміром, 

графічні дані фактично розташовуються у одному із полів атрибутивної 

таблиці. Тобто, у разі пошуку необхідної інформації, користувач завдяки 

маневруванню та комбінуванню відповідними інформаційними пластами та 

потрібними йому об‘єктами, за одночасного застосування масивів даних 

цифрових карт, має можливість створення потрібного комплексу об‘єктів, 

відображеного через картографічне покриття. Важелі геоінформаційних 

систем дозволяють здійснювати імітаційне моделювання завдяки 

використанню запитів означальної та просторової інформації [262; 352]. 

Завдання збалансованого землекористування потребують використання 

сучасних геоінформаційних технологій з метою прийняття оптимальних 

управлінських рішень. Такі технології ґрунтуються на ефективному 

використанні геоінформаційних систем для аналізу даних про земельні 

ресурси і їх просторовій інтерпретації, а також методів підтримки прийняття 

управлінських рішень, включаючи методи багатокритеріального аналізу 

рішень. 

У зв‘язку з пріоритетом нашої країни на розвиток аграрної галузі 

одним із головних напрямів підвищення ефективності землекористування 

має бути оцінка потенціалу сільськогосподарських земель з одночасним 

внутрішнім структурним перерозподілом кожної категорії земель та 

урахуванням регіональної специфіки. Завдання планування раціонального 

використання та охорони земель, пошук оптимального розміщення 

продуктивних сил, а також управління довкіллям вимагають використання не 

тільки (стандартних) засобів ГІС-технологій для обробки і подання 

просторових даних, а й методів і засобів багатокритеріального аналізу рішень 

для всебічної оцінки безлічі альтернатив. Наприклад, за допомогою ГІС 

можуть бути створені цифрові карти стійкості ґрунтів України до 

забруднення відходами промислових підприємств, тваринницьких 

комплексів, ферм, мінеральними і органічними добривами, пестицидами. 
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Створювана база геоданих дозволить забезпечити можливість просторового 

оверлея тематичних шарів (їх прив‘язки в обраній системі координат), 

вивчати особливості вертикальної структури ґрунтів, оцінювати вплив різних 

чинників на ґрунтоутворення, поширеність тих або інших ґрунтів у 

ландшафтах, урахувати вплив окремих геокомпонентів на господарську 

діяльність при прийнятті конкретних управлінських рішень тощо [93]. 

Практичні рекомендації щодо оптимізації сільськогосподарських 

землекористувань, зокрема структури земельних угідь та сівозмін можливо 

виконувати шляхом порівняння його сучасного стану з оптимальними 

моделями, сформованими в результаті оцінки придатності ґрунтів (за 

агровиробничими характеристиками, крутизною схилів, ерозійними 

процесами тощо), побудованої на основі інноваційних технологій 

геоінформаційних систем. 

В процесі трансформації земельних відносин та формування структури 

землекористування, що не відповідає критеріям збалансованості та 

екологічної безпечності, геоінформаційні технології повинні стати основою 

формування національної земельно-інформаційної системи, як ефективного 

засобу отримання управління земельними ресурсами на основі оперативної 

просторової та семантичної інформації щодо функціонального призначення 

земельних ресурсів, їх системного аналізу та прогнозу еколого-економічної 

ефективності їх використання. 

Тож, застосування ГІС у системі землеустрою та кадастру передбачає 

можливість ухвалення науково-умотивованих проектних рішень, які 

ґрунтуються на використанні інтегральної комп‘ютерної обробки реального 

стану угідь та спрямовані на збалансоване землекористування. Завдяки 

використанню геоінформаційних систем з‘являються нові перспективи для 

збільшення реальної результативності, екологізації та вигоди у 

землекористуванні. 
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Зважаючи на запровадження міжвідомчих цифрових структурних 

взаємозв‘язків, виняткової ваги набуває забезпечення аналогічних відносин у 

процесі формування, накопичення, користування та обміну просторовими 

даними. Ключові положення зазначених взаємозв‘язків потребують 

забезпечення конгруентності та збалансованого поєднання цих даних, які 

надходять із різноманітних джерел, загального вільного доступу 

користувачів із гарантуванням об‘єктивного, нескладного пошуку та 

оцінювання відповідності визначеним цільовим орієнтирам, а також 

конкретного окреслення принципів користування такими даними та 

визначення відповідних обмежень. Отримати таку інформацію можна 

завдяки створенню і функціонуванню Національної інфраструктури 

геопросторових даних (НІГД). 

Статтею 8 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну 

діяльність» [231] встановлено, що створення, розвиток та забезпечення 

функціонування НІГД належить до компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику В галузі топографо-

геодезичної і картографічної діяльності. Відповідно до Положення про 

Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. 

№ 15, ці функції покладені на Держгеокадастр. Водночас положення Закону 

України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» не 

визначають принципів і напрямів реалізації єдиної державної політики у 

сфері створення, функціонування та розвитку НІГД, не врегульовують 

діяльності з виробництва, оброблення, зберігання, постачання та 

використання будь-яких даних, що можуть мати географічну (просторову) 

прив‘язку.  

З вересня 2015 року в Україні реалізується Проєкт технічної допомоги 

«Створення Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні».  

В 2016 році Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) 
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презентували проміжні результати пілотного проєкту зі створення прототипу 

НІГД, що реалізується у Вінницькій області. Безпосередній прототип 

системи НІГД буде створено на території 10-12 км
2
. На сьогодні прогрес у 

всіх компонентах проєкту перебуває в межах графіка. Зокрема, проведена 

аерофотозйомка пілотної території, визначено базовий набір даних, які 

потрібні для створення прототипу НІГД, їх специфікації та утримувачів. У 

рамках пілотного проєкту буде зібрано та консолідовано інформацію  про 

межі та кордони одиниць адміністративно-територіального устрою, рельєф, 

гідрографічні об‘єкти та гідротехнічні споруди, населені пункти, будівлі та 

споруди, транспортну мережу, інженерні комунікації, рослинність і ґрунти, а 

також кадастрову інформацію, географічні назви об‘єктів, дані Державної 

геодезичної мережі на зазначеній території. Наразі японська сторона готує 

тендер на закупівлю обладнання, необхідного для створення та 

функціонування прототипу системи НІГД, а в перспективі – його розширення 

на всю територію України. Проте, зараз процес побудови НІГД, практично, 

зупинився. На тепер не вирішені головні питання, які є передумовою 

створення НІГД в Україні, а саме питання законодавчого, інституційного, і 

фінансового забезпечення, і, як наслідок, відсутні системні організаційні 

заходи [224]. 

Вивчення існуючого стану речей у нашій країні стосовно НІГД 

засвідчило наявність низки проблемних аспектів інституційно-правового та 

фінансово-економічного характеру. Брак єдиного взаємоузгодженого 

інституційного базису досліджуваної сфери продукує все більшу кількість 

проблемних питань, зокрема досі відбувається формування інформаційного 

забезпечення за галузевим та предметним принципами, тим самим 

спотворюючи реальну ситуацію внаслідок дублювання інформації. Вказане 

генерує черговий проблемний аспект щодо збалансування та узгодження 

значних обсягів інформаційних даних, які з часом тільки продовжують 

збільшуватися й накопичуватися. Так само брак координаційної роботи у 
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досліджуваній сфері нерідко змушує сумніватися в об‘єктивності, 

правдивості, доцільності та необхідності відповідних інформаційних даних. 

Також бракує уніфікованості в структурі інформаційного забезпечення НІГД 

[60; 56; 250]. 

Для створення національної інфраструктури геопросторових даних 

необхідно буде використовувати наявні геопросторові дані та метадані, вже 

створені органами державного управління. Геопросторові дані 

створюються за результатами топографо-геодезичної і картографічної 

діяльності, створення державних кадастрів, реєстрів усіх видів та 

моніторингу навколишнього природного середовища, передбачених 

видатками Державного бюджету на відповідний рік, враховуючи фінансові 

можливості. 

Інфраструктурне забезпечення системи просторових даних можна 

окреслити через ключові групи чи елементи, а саме: депозитарій 

інформаційного наповнення, перелік визначених сервісів даних, доступність 

та геообробки відповідних послуг і доповнень. Депозитарій інформаційного 

наповнення містить нагромаджені просторові дані та постачає ними решту 

елементів системи інфраструктурного забезпечення. Водночас на 

інфраструктурне забезпечення впливають такі просторові дані, як фото-, 

мультимедійні чи текстові цифрові класифікатори. Дані депозитарію 

містять описові характеристики складових відповідного інформаційного 

наповнення та виступають певним накопичувачем метаданих. Головним 

цільовим орієнтиром є сприяння загальнодоступності й прозорості 

визначених інформаційних даних та підтримка їх упорядкування через 

представлення цифрової ідентифікації архівних ресурсів. Зазначене дає змогу 

забезпечити інформаційний пошук застосуванням певних критеріїв чи 

фільтрів [271]. 

Створення НІГД передбачає забезпечення зростаючих потреб 

суспільства у всіх видах географічної інформації, підвищення ефективності 
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застосування геопросторових даних та геоінформаційних технологій в 

інтересах сталого розвитку суспільства для вирішення основних завдань 

щодо [179]: 

 удосконалення нормативно-правового та організаційного 

забезпечення геоінформаційної діяльності в країні для посилення координації 

та взаємодії державних установ, органів місцевого самоврядування, 

підприємств і організацій усіх форм власності у сфері виробництва та 

використання геоінформаційних ресурсів з метою мінімізації дублювання 

робіт із збирання та реєстрації геопросторових даних, досягнення сумісності 

даних від різних виробників, усунення необґрунтованих перепон і обмежень 

в інформаційній взаємодії виробників і споживачів даних; 

 створення міжвідомчого координаційного органу з формування та 

розвитку національної інфраструктури геопросторових даних з широкими 

повноваженнями у сфері методичного забезпечення проблеми та 

налагодження міжвідомчої взаємодії; 

 модернізації існуючої системи виробництва геопросторових даних та 

картографічної продукції на основі всебічного застосування цифрових 

методів, супутникових методів визначення координат, дистанційного 

зондування Землі, баз геопросторових даних та геоінформаційних 

технологій; 

 забезпечення постійно діючого пооб‘єктного топографічного та 

геоінформаційного моніторингу території, за якого бази геопросторових 

даних актуалізуються синхронно змінам ситуації на місцевості; 

 створення національної системи технічних регламентів та стандартів у 

сфері геоінформатики, гармонізованих з міжнародними стандартами; 

 формування інтегрованих баз геопросторових даних та метаданих 

загальнодержавного, регіонального і місцевого рівнів; 

 розгортання мережі геоінформаційних центрів, геоінформаційних 

порталів та спеціалізованих підприємств, що охоплюватиме органи 
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державного управління, місцевого самоврядування, основні галузі економіки 

і сфери діяльності, в яких виробляється та використовується географічна 

інформація; 

 забезпечення рівноправного, широкого та відкритого доступу 

споживачів до геопросторових даних на основі застосування 

телекомунікаційних технологій, глобальних інформаційних мереж та 

інтегрування України в європейську і глобальну інфраструктури 

геопросторових даних; 

 підтримки та розвитку національного виробництва геопросторових 

даних, їх засобів отримання і розповсюдження; 

 подальшого розширення ринкових відносин у сфері топографо-

геодезичної, картографічної, кадастрової та геоінформаційної діяльності. 

Склад базових геопросторових даних має містити відомості про: 

1) координатно-просторову основу геопросторових даних; 

2) державний кордон України, межі адміністративно-територіальних 

одиниць; 

3) гідрографічні об‘єкти та гідротехнічні споруди; 

4) населені пункти та їх вулично-дорожню мережу; 

5) промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об‘єкти; 

6) будівлі та споруди; 

7) автомобільні дороги; 

8) залізниці; 

9) інженерні комунікації; 

10) аеропорти, морські та річкові порти; 

11) рослинний покрив та ґрунти; 

12) межі земельних ділянок; 

13) реєстри вулиць та адреси об‘єктів на території населених пунктів; 

14) географічні назви; 

15) цифрову модель рельєфу; 
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16) ортофотоплани, ортофотокарти, аеро- і космічні знімки та 

результати робіт з дистанційного зондування Землі [224]. 

Набір геопросторових даних – це один з варіантів набору тематичних 

даних, що передбачають наповнення Національної інфраструктури 

геопросторових даних України. Він об‘єднує в собі просторові дані про 

використання земельно-ресурсних та інших природних, а також 

продуктивних об‘єктів і пов‘язаної з ними господарської інфраструктури (в 

обсязі базових просторових даних). Розробка структури НІГД спирається на 

наступні вимоги [159]: 

 перелік об‘єктів НІГД і їх атрибутивних характеристик повинен 

відповідати показникам, які використовуються в затвердженій нормативній 

документації державних кадастрів, що ведуться в Україні, в тому випадку, 

якщо така документація існує; 

 звітна документація державної статистики, яка ведеться 

Державною службою статистики України, повинна використовуватися як 

додаткове джерело вихідних даних для характеристики об‘єктів і показників, 

не охоплених державними кадастрами (в основному це еколого-економічні 

показники використання земельних ресурсів); 

 форми статистичної звітності також виступають як основне 

джерело вихідних даних про земельні ресурси в тому випадку, якщо 

нормативно-методична база кадастру не сформована остаточно; 

 оскільки перераховані вище джерела в силу специфіки їх ведення 

дозволяють проводити інвентаризацію земельних ресурсів з частотою один 

раз на рік, то для актуалізації відомостей про земельні ресурси всередині 

звітного року необхідно використовувати дані дистанційного зондування 

Землі (особливо для контролю просторового поширення таких видів 

ресурсів, як лісові масиви, розорені ґрунти, області засолення або 

заболочування ґрунтів та ін.). 

Всі системи геопросторової інформації є певними блоками 

накопичення різних просторово-пов‘язаних даних, розміри таких 
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інформаційних блоків поступово зростатимуть водночас із збільшенням 

вагомості їх системно-структурованого застосування у суспільній реальності. 

З огляду на зазначене, низку геоінформаційних просторів можна вважати 

неабияким надбанням національного масштабу, адже на рівень ефективності 

економічного розвитку держави впливає саме оперативність їх використання. 

Тож, суттєвою задачею нинішнього суспільного зростання є забезпечення 

своєчасного вільного доступу до геопросторової інформації. За нинішніх 

умов з метою досягнення вказаних орієнтирів вдалого застосування набули 

геопортальні технології [93]. 

Геопортал повинен містити об‘єктивні, перевірені та необхідні дані, з 

якими можна швидко та в реальному часі ознайомитися й опрацювати. 

Накопичення оновлених та доцільних даних має реалізовуватися за участі 

відповідних органів управлінських органів на всіх ієрархічних рівнях. 

Геопортали доволі швидко удосконалюються та стають більш 

уніфікованими, адже їх інформаційне наповнення має ототожнюватися із 

відповідними можливостями, що потребує постійної модернізації 

просторових даних та їх укомплектовування оновленою інформацією із 

поліпшеними характеристиками. 

Сьогодні в Україні функціонує GIS Data портал (рис. 2.7) за 

посиланням https://cid.center/gisdata/ для прийняття ефективних рішень, 

інноваційного розвитку територіальних громад та збільшення доходів до 

місцевих бюджетів. GIS Data – це портал каталогізованих джерел геоданих, 

багатошарових е-карт, які застосовують для управління громадами та 

регіонами. Завдяки його створенню органи державної влади, місцевого 

самоврядування та представники приватного сектору зможуть застосовувати 

достовірну базу інформації для прийняття рішень щодо земельних відносин 

та розвитку територій, уникаючи дублювання робіт та витрат бюджету на 

формування геопросторових даних на різних рівнях, забезпечуючи 

інформаційні потреби у сфері будівництва, інженерних вишукувань, екології, 

навігації чи оборони у рамках інтеграції України в європейський 
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геоінформаційний простір. Адже на порталі представлено понад 100 джерел 

геоданих, атлас геопросторових шарів для пілотних громад-користувачів, а 

також численні поради щодо застосування цих даних в управлінні. 

 

 

Рис. 2.7. Приклад вебзастосунку GIS-атласу на GIS Data порталі 

Джерело: дані порталу GIS DATA. 

 

Роботу порталу спрямовано на популяризацію використання 

геопросторових даних у прийнятті управлінських рішень на рівні окремих 

громад чи регіонів щоб застосовувати: 

- економічний аналіз та моделювання; 

- аналіз та моделювання бюджету громади; 

- внутрішній аудит бюджетування з використанням ІТ-технологій; 

- аналіз та прогнозування демографічних процесів; 

- менеджмент податку на землю та нерухомість; 

- управління надходженнями від комунальної нерухомості; 

- моніторинг земель сільськогосподарського призначення; 

- аналітичний портал громади; 

- аналітичну систему інвестиційного потенціалу території громади; 
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- муніципальну картку як засіб розвитку громади та соціально 

відповідального бізнесу; 

- оцінку екоактивів (екосистемних послуг); 

- управління мережею соціальної інфраструктури; 

- аналітичний модуль енерговитрат; 

- моніторинг капітальних витрат; 

- моніторинг забудови; 

- моніторинг дозволів на рекламу; 

- моніторинг вирубки лісів; 

- моніторинг несанкціонованих підпалів; 

- 3D-моделювання об'єктів території для підвищення інвестиційної та 

туристичної привабливості. 

На GIS-DATA порталі відображено актуальні та високоточні дані про 

ґрунти, сільськогосподарські культури, забудову, економічний розвиток, 

промисловість, рекреаційний потенціал, погоду тощо, що становить основу 

для прийняття управлінських рішень кожного землекористування. Він дає 

змогу систематизувати інформацію, що має конкретну географічну 

локалізацію, та поєднує в собі просту, структуровану за рубриками підбірку 

геопросторових шарів та різних аналітичних е-рішень. Управлінські рішення, 

побудовані на базі геопросторових шарів GIS-DATA порталу, дозволяють: 

- збільшити надходження до бюджету об‘єднаних територіальних 

громад; 

- ефективно використовувати природні ресурси, у тому числі й 

земельні; 

- вирішити екологічні проблеми; 

- здійснювати моніторинг навколишнього природного середовища; 

- прогнозувати розвиток несприятливих явищ, таких як ерозія, зсуви, 

підтоплення тощо; 

- управляти мережею соціальної інфраструктури тощо. 
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Шар «Земля» з функцією «Оцінка полів» на GIS Data порталі (рис. 2.8) 

надає інформацію про контури полів, склад сільськогосподарських культур 

полів за останні роки, динаміку сівозмін з можливістю розрахунку внесення 

добрив на конкретні поля тощо. Інтегрування цих даних, до прикладу, дає 

змогу вирішувати чимало завдань планування сільськогосподарського 

виробництва, а саме: проводити інвентаризацію земель, планування полів, 

визначення їх точних меж; здійснювати моніторинг сівозмін, виявляти землі, 

які використовують не за цільовим призначенням, контролювати їх 

раціональне використання, виявляти і прогнозувати несприятливі екологічні 

явища, які пов‘язані зі сільськогосподарським природокористуванням.  

 

 

Рис. 2.8. Застосування шару «Земля» з функцією «Оцінка полів» на GIS 

Data порталі 

Джерело: дані порталу GIS DATA. 

 

Технологія точного землеробства дає змогу виконувати технологічні 

операції у визначені терміни, що допоможе збільшити виробництво та 

зменшити собівартість сільськогосподарської продукції в системі 

збалансованого  землекористування. За допомогою ГІС (рис. 2.9) можливо 

отримати дані про типи ґрунтів на тестових ділянках, вміст гумусу в ґрунті, а 
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також інформацію про опис складових хімічних елементів у кожному 

ґрунтовому горизонті земельної ділянки. 

 

 

Рис. 2.9. Застосування шару «Земля» з функцією «Аналіз вмісту 

складових елементів ґрунтових горизонтів» на GIS Data порталі 

Джерело: дані порталу GIS DATA. 

 

Рішення щодо застосування геоінформаційних технологій для 

раціонального землекористування надає додаткові можливості:  

- постійного та безперервного оновлення планово-картографічного 

матеріалу;  

- оперативного оброблення результатів землевпорядних та земле-

оціночних робіт;  

- застосування різних видів растрової основи, зокрема аерофотознімків;  

- автоматизації процесів з оброблення інформації;  

- організації прав доступу всіх учасників земельних відносин до 

геоінформаційної системи землекористування, у тому числі й через Інтернет;  

- забезпечення захисту інформації, упередження можливості 

несанкціонованого доступу до неї та копіювання; 
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- ведення та автоматичного оновлення державних форм статистичної 

звітності з кількісного обліку земель та забезпечення їх безпосереднього 

зв'язку з публічною кадастровою картою;  

- розбудови геоінформаційної системи внаслідок доповнення 

додатковими тематичними шарами інформації. 

Для оцінювання якісного стану земель сільськогосподарського 

призначення за допомогою геоінформаційних систем використовують 

методику географічного та картографічного моделювання. Географічне 

моделювання описує просторове розташування об‘єктів, явищ або процесів і 

передбачає класифікацію, моделювання геосистем та структурно-

типологічний аналіз. Картографічне моделювання передбачає аналіз 

інформації у складі геоінформаційного моделювання. 

Картографічне зображення, доступне на геопорталі GIS Data 

одержують на основі використання різних засобів моделювання, зокрема 

операцій накладання шарів, запитів до бази даних, методів класифікації і 

перекласифікації числових показників.  

Свою чергою, геоінформаці йне моделювання – це технологія, яка 

інтегрує різні методи проєктування, створення, використання й аналізу 

геоінформаційних моделей для дослідження об‘єктів навколишнього 

природного середовища на основі впорядкування і трансформування даних 

про об‘єкти за рахунок взаємодії з об‘єктами бази геопросторових даних 

[132]. 

На основі аналізу об‘єктів системи геоінформаційного моніторингу 

якісного стану земель, їх властивостей та з урахуванням поставлених завдань 

встановлюють набір знань про предметну галузь, визначають задачі й методи 

їх реалізації, склад та структуру бази даних системи геоінформаційного 

моніторингу. База знань картографічних даних забезпечує створення 

уніфікованих та формалізованих наборів комплексних цифрових тематичних 

карт земель сільськогосподарського призначення в середовищі 
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геоінформаційних систем. У процесі розроблення структури бази даних 

встановлюють базовий набір пакетів системи геоінформаційного 

моніторингу за якісним станом земель сільськогосподарського призначення, 

що передбачає тематичні зміни для об‘єктів геоінформаційного моніторингу, 

а також містить набори методик щодо проведення досліджень, оброблення 

даних, картографічного подання та просторового аналізу. 

Варто відмітити окрім основних функцій геопорталу для управління 

земельними ресурсами ще й ряд додаткових ефектів, зокрема: зростання 

інвестиційної привабливості завдяки вільному інформаційному доступу до 

даних про земельні ділянки (зокрема, щодо ділянок, які виставлятимуться на 

земельні аукціони; землі для девелопменту нерухомості тощо; права 

власності чи володіння визначених ділянок, їх призначення, нормативної 

грошової вартості, умов використання угідь тощо); організація та 

упорядкування інструментів ефективного взаємозв‘язку між відповідними 

підрозділами управлінських структур та можливими інвесторами впродовж 

кожного із етапів реалізації інвестиційного процесу, а саме: дослідження 

попиту та пропозиції на ринку земель, зокрема щодо проектованих та 

передбачених для реалізації земель, змога вільної участі у земельних 

аукціонах, одержання необхідних відповідей після відповідних інвестиційних 

запитів тощо. 

Застосування підходів геоінформаційного картографування на основі 

бази картографічних даних забезпечує розроблення набору тематичних карт, 

призначених для вивчення динаміки змін якісного стану земель, аналізу 

інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення, 

визначення екологічно нестабільного аграрного землекористування. Це 

забезпечить процес прийняття рішень з оптимального управління 

земельними ресурсами, від чого залежить екологічна та економічна 

стабільність природно-господарських систем та об‘єктів. Наочною є 

тенденція застосування ГІС як інтегруючого компонента на базі GIS Data 
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порталу, що є важливим інструментом створення національної 

інфраструктури геопросторових даних. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено, що забезпечення функціонування інтегрованої 

земельно-інформаційної системи передбачає формування 

інституціонального, інформаційно-аналітичного, програмного, фінансового 

та організаційно-технологічного інструментарію, а також вибір і оснащення 

його на всіх рівнях управління засобами накопичення, аналізу, обробки, 

зберігання та поширення інформації про стан і використання земельних 

ресурсів з метою прийняття ефективних управлінських рішень. 

2. Доведено, що теоретико-методологічним базисом проектування 

інтегрованої земельно-інформаційної системи мають бути системний та 

процесний підходи, а також економіко-математичне моделювання 

досліджуваних процесів. Системний підхід полягає у дослідженні 

властивостей окремих підсистем, а процесний підхід та економіко-

математичне моделювання застосовується при вивченні й формуванні 

інформаційних потоків та при визначенні зв‘язків між ними.  

3. Згідно із положеннями загальної теорії систем створення системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, 

відокремлюючи та структуруючи процеси формування системи, розроблення 

і введення певних її складових, як у розрізі фінансово-часових чинників, так і 

з огляду на розроблювачів зі споживачами, надає можливість необхідного 

забезпечення й упорядкування усіх етапів її формування та фінансування. З 

метою визначення найбільш оптимальних способів і методів організації 

інформаційних потоків необхідним є обов‘язковий аналіз складу та 

структури інформаційного фонду діючої системи інформаційного 
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забезпечення управління земельними ресурсами. За результатами аналізу є 

можливість визначити раціональний набір необхідних показників. 

4. Важливою умовою оцінювання ефективності інформаційних 

систем управління земельними ресурсами є визначення їх ролі в забезпеченні 

управлінських потреб загальної системи інформаційного забезпечення 

землекористування. Для цього розробили методичні підходи, що 

передбачають аналіз відповідності інформаційних систем критеріальним 

параметрам ефективності. Застосовуючи їх, визначили позиції відібраних 

інформаційних систем (Державного земельного кадастру, обліку земель, 

моніторингу земель, землеустрою) в окремих сферах прийняття 

управлінських рішень (планування використання земель, просторової 

організації території та використання земель, охорони земель, контролю та 

регулювання землекористування, регулювання ринку земель). Результати 

оцінки дають змогу прийняти рішення щодо удосконалення діючих 

інформаційних систем чи необхідність створення принципово нової такої 

системи. 

5. Запропоновано еколого-економічний механізм інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами розглядати як систему 

елементів, які охоплюють інституції, інструменти, технології та 

забезпечувальну складову організації цілеспрямованих масивів інформації й 

інформаційних потоків з метою прийняття ефективних управлінських рішень 

щодо використання земельних ресурсів. Враховуючи взаємозв‘язки 

основних складових  та інформаційних потоків, що формуються для 

прийняття управлінських рішень, запропоновано схему структури еколого-

економічного механізму інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами, що передбачає систематизацію його елементів.  

6. Під організаційною структурою еколого-економічного механізму 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами розуміється 

поєднання способів функціонування її елементів і підсистем. 
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Запропонований еколого-економічний механізм інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами налічує чотири гармонічно 

поєднані підсистеми: інституціональну, функціональну, регулюючу та 

прийняття рішень. Таке поєднання у межах підсистем дає змогу 

забезпечити функціонування складних елементів, оскільки їх можливо 

розглядати як цілісні системи, так і окремі елементи загальної підсистеми.  

7. У рамках системи управління земельними ресурсами на 

місцевому рівні обґрунтовано впровадження функціонально цільового 

аналізу масивів різнопланової інформації, що дає змогу істотно скоротити 

терміни обробки та аналізу інформації. Обґрунтовано структурно-логічну 

схему інформаційного забезпечення землеохоронної діяльності на місцевому 

рівні. 

8. Задачі ефективного землекористування вимагають застосування 

сучасних методів та інформаційних технологій підтримки прийняття 

рішень. Такі системи ґрунтуються на ефективному використанні 

геоінформаційних систем для аналізу і подання просторових даних, а також 

методів підтримки прийняття рішень. Зважаючи на запровадження 

міжвідомчих цифрових структурних взаємозв‘язків, виняткової ваги 

набуває забезпечення аналогічних відносин у процесі формування, 

накопичення, користування та обміну просторовими даними. 

9. У зв‘язку з цим, обґрунтовано доцільність створення 

Національної інфраструктури геопросторових даних, що передбачає 

забезпечення зростаючих потреб суспільства у всіх видах географічної 

інформації, підвищення ефективності застосування геопросторових даних 

та геоінформаційних технологій в інтересах сталого розвитку суспільства 

для вирішення основних завдань управління земельними ресурсами. 

Інфраструктурне забезпечення системи просторових даних можна 

окреслити через ключові групи, а саме: депозитарій інформаційного 
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наповнення, перелік визначених сервісів даних, доступність та геообробку 

відповідних послуг і доповнень. 

10. Для оцінювання якісного стану земель сільськогосподарського 

призначення варто застосовувати геоінформаційні системи, що базуються на 

методиках географічного та картографічного моделювання. Географічне 

моделювання описує просторове розташування об‘єктів, явищ або процесів і 

передбачає класифікацію, моделювання геосистем та структурно-

типологічний аналіз. Картографічне моделювання передбачає аналіз 

інформації у складі геоінформаційного моделювання. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [268; 271; 283; 284; 289; 290; 293; 297; 381. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА 

ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Еколого-економічна характеристика інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами в Україні 

 

Формування умов для сталого соціально-економічного розвитку країни 

потребує розроблення й реалізації планомірної державної політики, що 

зумовлює необхідність оновлення стратегії і тактики здійснюваних у країні 

трансформацій. Послаблення ролі держави в стратегічних аспектах 

планування раціонального використання і відтворення земель призвело до 

появи негативних ефектів у землевпорядкуванні, пов‘язаних, зокрема, зі 

зменшенням площ продуктивних сільськогосподарських угідь без 

відповідного еколого-економічного обґрунтування [330, c. 177]. 

Системність вибудовування цілей та завдань під час раціонального 

використання земель сільськогосподарського призначення передбачає 

застосування чітких комплексних підходів до планування, що своєю чергою 

потребує наявності об‘єктивної інформації про земельні ресурси та основні 

тенденції їх використання. 

Сьогодні основним інструментом забезпечення органів управління 

інформацією про земельні ресурси є матеріали кадастрового обліку та 

статистичної звітності, що дають змогу проаналізувати розподіл земель за 

формами власності на землю,  категоріями  цільового  використання,  

власниками та користувачами землі. Нині подібний вид звітності не дозволяє 

відтворювати необхідний спектр даних, що деталізовано 

характеризуватимуть визначену земельну площу, а, маючи лімітований обсяг 

необхідних даних та не знаючи відповідних якісно-оціночних, еколого-
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економічних показників у сфері землекористування, ухвалити ефективне 

управлінське рішення неможливо. Особливо це стосується 

сільськогосподарських земель, адже для досягнення збалансованого 

землекористування потрібно мати актуальну, правдиву та обґрунтовану 

інформацію щодо якісного стану земель. 

З-поміж низки інструментів державного регулювання варто 

виокремити земельний облік, яким передбачено акумулювання, 

узагальнення, систематизування та вивчення ґрунтовних розгорнутих 

матеріалів щодо кількісного та якісного стану земель, їх місця розташування, 

виду землекористування тощо. З огляду на ухвалену ще на початку 90-х рр. 

минулого століття Державну програму переходу України на міжнародну 

систему обліку і статистики, зауважимо, що нині формування системи 

статистичних показників із земельного обліку є визначальним чинником у 

процесі реалізації планово-прогнозної діяльності у сфері земельних відносин 

у розрізі адміністративно-територіальних утворень, що в підсумку дозволяє 

здійснити ґрунтовний аналіз та на його основі визначити тенденції розвитку 

землекористування. Облік земель реалізовується відповідно до 

категоріальних положень щодо структури цільового землекористування в 

розрізі суб‘єктів господарювання. 

Відповідно до Закону України «Про державну статистику», наказом 

Державного комітету статистики України «Про затвердження форм 

державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з 

заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель» від 

05.11.98 р. № 377 була розроблена «Інструкція з заповнення державної 

статистичної звітності з кількісного обліку земель», яка затвердила форми 

статистичної звітності з земельних ресурсів [221]. Інструкція розроблена 

відповідно до Положення про порядок ведення державного земельного 

кадастру, затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.01.1993 р. № 15 в частині кількісного обліку земель [216]. В 

основу класифікації земель покладені Стандартна статистична класифікація 
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землекористування ЄЕК, розроблена Статистичною комісією та 

Європейською економічною комісією ООН, та Класифікація видів 

економічної діяльності ДК 009-96, затверджена і введена в дію наказом 

Держстандарту України від 22.10.1996 р. № 441. 

З метою досягнення ефективного рівня управління у сфері 

землекористування, а також ухвалення ефективних управлінських рішень 

щодо збалансованості структури земельних відносин має гарантуватися 

наявність повного, об‘єктивного та ґрунтовного інформаційного 

забезпечення щодо різних аспектів стану земельного фонду і тенденцій його 

розвитку, необхідного для управлінських структур і суб‘єктів земельних 

правовідносин загалом. Зазначене в підсумку дозволить здійснювати 

об‘єктивне прогнозування й регулювання у сфері землекористування, 

забезпечуючи тим самим його збалансованість на основі ефективності 

ухвалених управлінських рішень. 

Оскільки суспільство є головним консолідованим власником земельно-

територіального ресурсу, відтак передумовою формування системи сталого 

екологічно-збалансованого землекористування в новітніх умовах 

господарювання в Україні можуть бути лише глибинні перетворення 

відносин на землю. Саме тому важливу роль цьому процесі належить 

формуванню нової багатофункціональної моделі, яка має трьохрівневу 

структуру управління земельними ресурсами і землекористуванням в 

новітніх умовах господарювання, яка здійснить розмежування 

управлінських, виконавських та контрольних функцій між існуючими та 

створеними державними органами.  

У системі інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами важливою проблемою є відсутність оперативної та достовірної 

облікової інформації. Облік земель ведеться за такими формами 

адміністративної звітності [220]: 
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– форма звітності № 11-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні 

ділянки за цільовим призначенням і формами власності» та Інструкція щодо 

її заповнення; 

– форма звітності № 12-зем (річна) «Звіт про землі та земельні 

ділянки за власниками та користувачами, формами власності» та Інструкція 

щодо її заповнення; 

– форма звітності № 15-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні 

ділянки за цільовим призначенням та угіддями» та Інструкція щодо її 

заповнення; 

– форма звітності № 16-зем (річна) «Звіт про землі та земельні 

ділянки за власниками та угіддями» та Інструкція щодо її заповнення. 

Наявний обліковий матеріал щодо земель станом на 01.01.2016 р. (за 

формами статистичної звітності 6-зем і 2-зем) переважно є обліком 

землекористувачів, а не земель. Тому для аналізу земельного фонду України 

використано вказані статистичні форми звітності, сформовані станом на 1 

січня 2016 року. Наразі більш оновлена інформація відсутня, оскільки форми 

2-зем та 6-зем після 2016 року не адмініструються. Згідно зі статистичними 

даними, інформація щодо землекористування є доступною для 60,357 млн га. 

Розподіл земель за їх видами показує, що більша частина території зайнята 

землями сільськогосподарського призначення, на частку яких припадає 

70,8 % (42,724 млн га) (табл. 3.1). Землі лісового фонду є другою за площею 

категорією земельного фонду і займають 17,6 % (10,632 млн га) всієї 

території країни. Близько 2,558 млн га (4,2 %) займають забудовані землі, 

2,426 млн га (4 %) – землі водного фонду. 

Варто зазначити, що порівняно з 1990 р. площа земель 

сільськогосподарського призначення скоротилася на 909,6 тис. га. Ці зміни 

відбулися, головним чином, через передачу сільськогосподарських земель у 

забудовані землі, а також у результаті уточнень за матеріалами зйомок, 

коригувань та інвентаризації земель. Збільшилася площа лісових земель, 

головним чином за рахунок відкритих земель без рослинного покриву та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0133-16#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0133-16#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0133-16#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0134-16#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0134-16#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0134-16#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-16#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-16#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-16#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0136-16#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0136-16#n7
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заліснення малопродуктивних і деградованих земель. Більш детально 

структура земельного фонду України наведена в дод. А. 

Таблиця 3.1 

Динаміка та розподіл земель у структурі земельного фонду України за 

видами угідь, 1990–2016 рр. 

Види угідь 

1990 р. 2012 р. 2016 р. 2016 р. 

 до 

1990 р., 

тис. га 

тис. га 

до 

загальної 

площі, % 

тис. га 

до 

загальної 

площі, % 

тис. га 

до 

загальної 

площі, % 

Сільськогосподарські 

землі 
43634,5 72,30 42776,9 70,88 42724,9 70,79 –909,6 

у т.ч.: 

сільськогосподарські 

угіддя 

42030,3 69,64 41557,6 68,86 41504,9 68,77 –525,4 

з них:  рілля 33570,8 55,62 32498,5 53,85 32543,4 53,92 –1027,4 

перелоги 5,0 0,01 277,2 0,46 230,6 0,38 +225,6 

багаторічні 

насадження 
1058,0 1,75 895,9 1,48 897,1 1,49 –160,9 

сіножаті  1975,3 3,27 2411,5 4,00 2402,9 3,98 +427,6 

пасовища 5421,2 8,98 5459,6 9,05 5430,9 9,00 +9,7 

Інші с.-г. землі 1604,2 2,66 1215,8 2,01 1220,0 2,02 –384,2 

Ліси та інші 

лісовкриті площі 
10221,5 16,94 10611,3 17,58 10633,7 17,62 +412,2 

Забудовані землі  1623,0 2,69 2523,2 4,18 2553,6 4,23 +930,6 

Відкриті заболочені 

землі 
916,1 1,52 980,1 1,62 982,4 1,63 +66,3 

Сухі відкриті землі з 

особливим 

рослинним покривом 

32,1 0,05 17,7 0,03 13,3 0,02 –18,8 

Відкриті землі без 

рослинного покриву 

або з незначним 

рослинним покривом 

1492,7 2,47 1022,9 1,69 1020,6 1,69 –472,1 

Усього земель (суша) 57919,9 95,97 57932,1 95,99 57928,5 95,98 +8,6 

Води (території, 

вкриті поверхневими 

водами) 

2435,1 4,03 2422,7 4,01 2426,4 4,02 –8,7 

Разом (територія) 60355,0 100,00 60354,8 100,00 60354,9 100,00 –0,1 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 
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Трансформації земельних відносин, що були розпочаті на початку 90-х 

рр. ХХ ст., є найважливішою складовою частиною соціально-економічних 

реформ. Таке реформування мало на меті трансформувати форми 

землеволодіння – від монополістичної (зосередження у власності держави) до 

колективно-приватних, де передбачаються модифікації адміністративного 

інструментарію в напрямі застосування його аналогів ринково-економічного 

спрямування. Однак, недосконала практика реформування поглибила 

екологічну незбалансованість земельного фонду, викликала зниження 

ефективності використання й охорони земель  [234]. Ринкові трансформації, 

що відбувалися в країні, спричинили відповідні зміни і в структурі власності 

земельного фонду (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Показники трансформації структури та розподілу земельного фонду за 

формами власності, 1990–2017 рр. 

Форма 

власності 

1990 1998 2009 2017 

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

Державна  60354,8 100,00 30097,0 49,87 29246,5 48,46 27643,6 45,80 

Приватна - - 3393,8 5,62 31035,7 51,42 32528,9 53,90 

Колективна - - 26864,0 44,51 72,6 0,12 55,1 0,09 

Комунальна - - - - - - 127,3 0,21 

Усього 60354,8 100,00 60354,8 100,00 60354,8 100,00 60354,9 100,00 

Джерело: розраховано за даними Держстату. 

 

Як видно з табл. 3.2, крім традиційного обліку земель за категоріями і 

угіддями, зараз коли земля може перебувати в різних умовах  власності, облік 

здійснюється також за формами власності. Відповідно до чинного 

законодавства земля може перебувати в приватній, державній, колективній та 

комунальній формах власності. На праві приватної власності земля належить 

громадянам та юридичним особам. У державній власності перебувають 

землі, які не передані у власність громадян, юридичних осіб, а також 

комунальну. 
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У структурі власності на землю в Україні за останні роки відбулися такі 

зміни: спостерігалося скорочення площі земель, які перебували у державній 

власності, і збільшення приватної та комунальної власності. Така ситуація 

має тенденцію до продовження завдяки перспективі відкриття ринку 

сільськогосподарських земель та передачі земель сільськогосподарського 

призначення об‘єднаним територіальним громадам. У зв‘язку з цим варто 

відзначити захід, що сприяє формуванню ефективного механізму 

використання земель, розширенню повноважень органів місцевого 

самоврядування у сфері управління земельними ресурсами та, як наслідок, 

збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, а саме прийнятий 10 липня 

2018 р. за № 2498  Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні». 

Перерозподіл земельних ресурсів відбувається регулярно, водночас 

інтенсивніший його прояв безпосередньо залежить від реалізації 

трансформаційних земельних перетворень, тобто процесу реформування. 

Треба наголосити, що кожна реформа у сфері земельних відносин передбачає 

їх планомірну трансформацію, а також призводить до змін у структурі 

використання земельних ресурсів. Підсумковою ціллю такого реформування 

є зростання ефективності господарювання, а також забезпечення 

раціонального землекористування. 

Важливо зазначити, що за період 1990 - 2015 рр. процес перерозподілу 

земель суттєво вплинув на зміни в структурі земельного фонду за основними 

землекористувачами та землевласниками (рис. 3.1). Земельні ділянки, що 

перебувають у власності (користуванні) сільськогосподарських підприємств 

за останні 25 років зменшилися майже на 40 % адже їх площа становила 17 

млн га порівняно з 1994 р. це майже на 7 млн га менше. 
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Рис. 3.1. Динаміка змін структури земельного фонду України за 

основними землевласниками та землекористувачами, 1994–2015 рр. 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 

 

Пріоритетним напрям у процесі перерозподілу земель було надання 

земель громадянам: для ведення особистого селянського господарства, 

садівництва, городництва, для індивідуального житлового будівництва тощо. 

Зважаючи на той факт, що площа земель громадян, яким вони надані у 

власність і користування, суттєво збільшилась і порівняно з 1994 роком 

зросла більш ніж утричі, можна зробити висновок, що в ході перерозподілу 

земель сільськогосподарського призначення частина їх перейшла до 

одноосібної форми господарювання. Площа земель, якими володіють або 

користуються заклади, установи та організації, майже не змінилася й 

становить 771,4 тис. га. Схожа ситуація спостерігається і щодо промислових 

та інших підприємств, а також лісогосподарських і водогосподарських, 
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підприємств та організацій транспортної галузі, зв‘язку, закладів оборони 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Структура розподілу земельного фонду України за власниками землі 

(землекористувачами), 2015 р. 

Категорія землевласника 

(землекористувача) 
Тис. га 

Питома 

вага, % 

Сільськогосподарські підприємства  16985,4 28,14 

Громадяни, яким надані землі у власність 

і користування 
20762,2 34,40 

Заклади, установи і організації 771,4 1,28 

Промислові та інші підприємства 539,8 0,89 

Підприємства та організації транспорту, 

зв`язку 
643,5 1,07 

Частини, підприємства, організації, 

установи,  навчальні заклади оборони 
400,3 0,66 

Організації, підприємства і установи 

природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного 

призначення  

513,7 0,85 

Лісогосподарські підприємства 8653,7 14,34 

Водогосподарські підприємства 255,8 0,42 

Спільні підприємства, міжнародні 

об`єднання і організації з участю 

українських, іноземних юридичних та 

фізичних осіб 

75,4 0,12 

Підприємства, що повністю належать 

іноземним інвесторам 
14,8 0,02 

Землі запасу 10738,9 17,79 

Всього земель 60354,9 100,00 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 

 

Відповідно до форми 2-зем, у 2015 р. в Україні зафіксовано 20,448 млн 

землевласників та землекористувачів. У регіонах України кількість 

землевласників та землекористувачів становить від 635 тис. осіб у 

Херсонській області до 1493 тис. осіб у Київській (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 

Базові характеристики землекористувачів та землевласників регіонах 

України станом на 01.01.2016 р. 

Регіон/ область 
Кількість землевласників та 

землекористувачів, тис. осіб 
Площа, тис. га 

АР Крим  877 2608 

Вінницька  1356 2656 

Волинська  766 2014 

Дніпропетровська  1372 3192 

Донецька  1742 2652 

Житомирська  1023 2983 

Закарпатська  731 1275 

Запорізька  992 2718 

Івано-Франківська  1053 1393 

Київська  1493 2811 

Кіровоградська  743 2459 

Луганська  1068 2668 

Львівська  1365 2183 

Миколаївська  700 2459 

Одеська  1162 3331 

Полтавська  944 2875 

Рівненська  676 2005 

Сумська  875 2383 

Тернопільська  800 1382 

Харківська  1341 3142 

Херсонська  635 2841 

Хмельницька  993 2063 

Черкаська  723 2092 

Чернівецька  708 810 

Чернігівська  884 3190 

м. Київ  101 84 

м. Севастополь  4820 86 

Україна 20 488 60357 
Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 

 

Попри те, що більша частина земельного фонду України сьогодні 

перебуває у приватній власності, з боку держави потрібен постійний 

контроль щодо використання земель. Для забезпечення такого нагляду 

органи влади повинні володіти повною та оперативною інформацією про 

використання земель. Джерелом вихідної інформації, яка формується для 
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складання статистичної звітності, є дані, які отримують у сільських, 

селищних, міських радах, оскільки вони є первинною одиницею обліково-

інформаційної звітності. Схему збору та надходження статистичної 

інформації наведено на рис. 3.2. 

 

Локальний рівень 

Органи місцевого самоврядування 

Районний рівень 

Районні відділи Держгеокадастру України 

Регіональний рівень 

Головні обласні управління Держгеокадастру України  

Національний рівень 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

Рис. 3.2. Схема збору та надходження статистичної інформації 

Джерело: сформовано автором. 

 

Отже, інформація щодо земельного фонду проходить щонайменше 

чотири рівні, перш ніж потрапити до загальнодержавного банку даних. 

Причому, враховуючи, що інформація на перших двох рівнях збирається і 

обробляється досить тривалий час через «паперові технології», недостаню 

кількість сучасного обладнання і комп‘ютерної техніки, а звітність 

формується і здається двічі, вона не відображає оперативної й достовірної 

інформації в реальному часі.  

За даними Центру державного земельного кадастру, усього за період 

роботи реєстраційної системи до банку даних було внесено і зареєстровано 
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220845 документів, що засвідчують право на земельну ділянку. Кількість та 

площа земельних ділянок, зареєстрованих і внесених до автоматизованої 

системи Державного земельного кадастру станом на 2017 р. наведена в 

дод. Б. За даними Держгеокадастру, станом на грудень 2017 р. всього у ДЗК 

зареєстровано 34 млн га земель (56,3 % від загальної території України). Із 

них приватної власності – 27 млн га (79,8 % від загальної території України 

та 86 % від земель цієї форми власності згідно з формою 2-зем), державної 

власності – 6,4 млн га (відповідно 18,8 % та 22,3 %), комунальної власності – 

0,49 млн га (відповідно 1,4 % та 91,1 %). 

Варто відзначити важливість для управління земельними ресурсами 

інформації про межі населених пунктів. Така інформація відображає прогрес 

із впорядкуванням земельних відносин в адміністративно-територіальних 

одиницях, розмежуванням повноважень між органами влади та місцевого 

самоврядування, зменшенням імовірності зловживань чиновників та межових 

конфліктів, а також покращання інвестиційного клімату. За даними 

Держгеокадастру, на 2018 р. до ДЗК внесено інформацію про офіційно 

встановлені адміністративні межі 803 населених пунктів – це 2,8 % з-поміж 

28670 в Україні (за даними Державної служби статистики України), 

включаючи міста обласного та районного значення, селища міського типу та 

сільські населені пункти. Водночас близько 74 % населених пунктів уже 

мають визначені межі, але інформацію про них не подано до ДЗК (рис. 3.3). 

Причиною низької реєстрації меж населених пунктів декількох областей 

(зокрема, Львівської, Харківської, Миколаївської) у ДЗК є неподання 

відповідної інформації від органів місцевого самоврядування. 

Таким чином, облікові дані ДЗК дадуть змогу зробити оптимальні 

висновки щодо землевласників (землекористувачів), і чим більше показників 

ця інформація буде охоплювати, тим ширший і всебічний аналіз можна 

провести та, як результат, ефективніше планувати й контролювати процес 

використання земель. 
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Рис. 3.3. Частка встановлених і змінених меж населених пунктів, за 

областями, (2018 р.), % 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

 

Підсумовуючи та здійснюючи аналіз окреслених форм статистичних 

спостережень за станом земельного фонду, а також нововведених форм 

адміністративної звітності з кількісного обліку земель, варто виділити їх 

тотожні властивості, а саме: 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 рівнях 
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11,3 

13,2 

16,8 

21,7 

42,0 

58,7 

60,8 

70,6 

73,4 

83,5 

86,2 

88,9 

93,7 

94,7 

96,7 

97,1 

98,1 

98,6 

99,6 

99,7 

99,8 

99,9 

100,0 

100,0 

100,0 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Львівська 

Харківська 

Миколаївська 

Кіровоградська 

Дніпропетровська 

Київська 

Одеська 

Черкаська 

Україна 

Донецька 

Івано-Франківська 

Полтавська 

Луганська 

Запорізька 

Вінницька 

Волинська 

Чернівецька 

Житомирська 

Тернопільська 

Херсонська 

Хмельницька 

Рівненська 

Чернігівська 

Сумська 

Закарпатська 



182 

звітних матеріалів локального рівня; земельний облік здійснюється тільки за 

кількісними характеристиками, незважаючи 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. 

Як уже зазначалось, у складі земель України з 60,3 млн га майже 

70,8 % (42,7 млн га) займають сільськогосподарські землі. Територія України 

характеризується надзвичайно високим показником сільськогосподарської 

освоєності, що значно перевищує екологічно обґрунтовані межі. Серед 

сільськогосподарських земель найбільшу площу займають 

сільськогосподарські угіддя, які в загальній структурі земельного фонду 

України сягають майже 70 %, або 41,5 млн га. Реформування у сфері 

земельних відносин суттєво не вплинуло на структуру земель 

сільськогосподарського призначення, проте варто наголосити на значній 

розораності угідь, адже орні землі займають понад 30 млн га (тобто майже 

80% від загальної площі сільгоспугідь) (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Динаміка структури сільськогосподарських угідь України 

Вид угідь 

1990 р. 2012 р. 2017 р. 
2016 р. 

 до 

1990 р. 
тис. га 

до площі 

с.-г. 

угідь, % 

тис. га 

до площі 

с.-г. 

угідь,% 

тис. га 

до площі 

с.-г. 

угідь,% 

Сільсько-

господарські угіддя 
42030,3 100,0 41557,6 100,0 41489,3 100,0 -541,0 

з них:  

рілля 
33570,8 79,9 32498,5 78,2 32544,3 78,4 -1026,5 

перелоги 5,0 0,0 277,2 0,7 229,3 0,6 224,3 

багаторічні 

насадження 
1058,0 2,5 895,9 2,2 894,8 2,2 -163,2 

сіножаті  1975,3 4,7 2411,5 5,8 2393,8 5,8 418,5 

пасовища 5421,2 12,9 5459,6 13,1 5427,1 13,1 5,9 

Джерело: дані Держстату. 
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У 2017 р. Україна посіла перше місце в рейтингу європейських країн за 

показником розораності земель (рис. 3.4). Так, порівняно з європейськими 

країнами, орні землі яких становлять 30–32 % загальної площі суходолу, 

розораність українських земель сягає 53,8 % за рахунок скорочення площ 

лісів, сіножатей і пасовищ. Приміром, у Польщі в сільському господарстві 

використовують удвічі менші обсяги площ – 14 млн га, у ФРН – 12 млн га, у 

Румунії – 9 млн га. В Україні ж загальні обсяги площ чорноземів сягають 28 

млн га, що є найвищим показником у світі [167]. 

 

Рис. 3.4. Показники рівня розораності земель країн Європи та 

України, % 

Джерело: [178]. 

 

Розораність сільськогосподарських угідь в Україні наближається до 80 

%. Найбільше розорані сільськогосподарські угіддя в Херсонській - області 

90,3 %, у Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Запорізькій, 

Дніпропетровській та Миколаївській областях цей показник коливається 85–

87% (рис. 3.5). Варто зазначити, що тривожним наслідком такого високого 
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ступеня розораності ґрунтів у країні є їх деградація. Екстенсивне 

землекористування, властиве сільському господарству України, не поліпшує 

екологічної ситуації, що склалася, і може призвести до подальшого процесу 

руйнації унікальних сільськогосподарських угідь. Унаслідок цього 

змінюються мікроклімат, рівень залягання ґрунтових вод, активізуються 

процеси аридизації й опустелювання земель, розвивається водна та вітрова 

ерозія [167]. 

 

Рис. 3.5. Рівень розораності сільськогосподарських угідь у регіонах 

України, 2017 р. 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 

 

У результаті реформування (унаслідок трансформації форм 

землеволодіння) суттєво збільшилася кількість користувачів та власників 

земельних ділянок, а також орендарів. Водночас вказані трансформації 

позначилися на організаційних формах ведення сільськогосподарської 

діяльності. У цілому з-поміж ключових організаційно-правових форм 

ведення сільськогосподарської діяльності слід виокремити: 
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сільгосппідприємства, фермерські та особисті селянські господарства. В 

аспекті того, що ведення сільськогосподарської діяльності здійснюють саме 

вказані групи господарств, варто зосередитися на тенденціях використання 

ними земель, які перебувають у їхньому розпорядженні (рис. 3.6). Зокрема, 

упродовж 1990–2016 рр. майже на 50 % зменшилися обсяги площ 

сільгоспугідь, які перебувають у власності чи користуванні агропідприємств 

(у т. ч. фермерських господарств), тоді як в особистих селянських 

господарствах цей показник зріс майже вшестеро. Така ситуація зумовлена, 

передусім, розпаюванням угідь, які перебувають у власності чи користуванні 

агропідприємств, а також їх приватизацією [15]. 

 

Рис. 3.6. Динаміка розподілу сільськогосподарських угідь України за 

категоріями господарств, 1990 - 2016 рр. 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 
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повинна відповідати певним стандартам та вимогам, зокрема володіти 

об‘єктивними та актуальними даними щодо якісного стану угідь. Ці дані, 

відповідно до чинних нормативно-правових положень, є одним з елементів 

ДЗК, водночас через низку причин нині їх не представлено в жодному з видів 

звітно-облікових документів. 

Так, якісні показники в системі ДЗК потребують структурного 

розширення. На сьогодні формування ефективної земельно-кадастрової 

системи неймовірно важливе, оскільки така система не лише значно зменшує 

ймовірність виникнення конфліктних ситуацій щодо використання земельних 

ресурсів, а й дасть змогу уникнути появи неточності в земельному кадастрі 

стосовно просторових характеристик земельних ділянок, прав на землю, 

забезпечить реалізацію дієвого державного контролю за використанням та 

охороною земель сільськогосподарського призначення. Натомість на 

практиці земельно-кадастрова система фактично втратила свою роль у 

формуванні інформаційного забезпечення для проведення 

землевпорядкування та оцінки земельних ресурсів. 

Дійсно, однією з найважливіших складових у системі управління 

земельними ресурсами є державний кадастровий облік земель та інших 

об'єктів нерухомості, які слугують інформаційною основою регулювання 

земельних відносин. У вітчизняній моделі організації кадастрової системи 

функціональне навантаження з обліку земель покладено на орган 

адміністрування системи Державного земельного кадастру – Центр 

державного земельного кадастру. Зауважимо, що державний земельний 

кадастр розуміється як систематизований набір відомостей про об'єкти 

кадастрового обліку. 

На жаль, навіть з прийняттям у 2011 р. Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» питання інформаційного забезпечення 

управління земельним фондом залишилися невирішеними, а крім правової 

основи супроводу здійснення земельного кадастру в Україні цей документ 

нічого не додав. 
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Згідно із Законом України «Про державний земельний кадастр» [205], 

до земельного кадастру входять такі відомості про земельні ділянки: 

кадастровий номер; місце розташування; опис меж; площа; протяжність ліній 

вздовж периметру; координати поворотних точок меж; дані про прив'язку 

поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі; дані про 

якісний стан земель та про бонітування ґрунтів; відомості про інші об'єкти, 

до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка; 

цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки у 

межах певної категорії земель); склад угідь із позначенням контурів будівель 

і споруд, їх назв; відомості про обмеження у використанні земельних 

ділянок; відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія 

сервітуту, договору суборенди земельної ділянки; нормативна грошова 

оцінка; інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо 

земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості 

про земельну ділянку. 

Однак на практиці чинна система кадастрового обліку земель 

спрямовується переважно на систематизацію меж землеволодіння та меж 

земельних угідь і є недостатньою для потреб еколого-економічного 

обґрунтування використання земель сільськогосподарського призначення. 

Державний земельний кадастр нині майже не зорієнтовано на облік 

необхідної інформації про землю як про природний ресурс та основний засіб 

виробництва в сільському господарстві. Це призводить до того, що уявлення 

про землю як об'єкт управління в процесі кадастрового обліку земельних 

ресурсів виявляється недостатньо сформованим, відомості земельного 

кадастру не дають вичерпного уявлення про еколого-економічний стан 

землекористування, що своєю чергою може спричинити прийняття 

екологічно необґрунтованих управлінських рішень. 

Вважаємо, що через значний обсяг інформаційних джерел та 

розбіжності величин вимірювання певних показників необхідне формування 

єдиного інформаційного простору в розрізі ієрархічної підпорядкованості в 
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системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, що 

забезпечуватиме потреби Держгеокадастру та решти зацікавлених установ і 

організацій управлінської структури у сфері земельних відносин. 

 

3.2. Аналіз сучасного стану та ефективності інформаційного 

забезпечення землекористування 

 

Сучасна система інформаційного забезпечення представлена 

насамперед автоматизованою системою Державного земельного кадастру, 

роль якої з кожним роком істотно зростає. В аспекті розуміння земельно-

кадастрових матеріалів як інформаційної основи для розв‘язання низки 

вагомих завдань щодо дієвої управлінської системи, регулюючої діяльності, 

статистичного впорядкування даних, системи землеустрою, ринкового 

обігового попиту у сфері земельних відносин тощо формується питання 

оцінки стану земельно-кадастрової інформації та ефективності земельно-

кадастрової діяльності. Адміністрування ДЗК покладено на Державне 

підприємство «Центр Державного земельного кадастру» (ДП «Центр ДЗК») з 

метою створення та супроводження програмного забезпечення ДЗК, 

технічного, технологічного забезпечення ДЗК, збереження та захисту 

відомостей і даних, що містяться в автоматизованих системах, надання 

користувачам доступу до ДЗК. 

На сьогодні автоматизована система ДЗК містить інформацію про 

сформовані та зареєстровані земельні ділянки, відомості про які внесено до 

нього на підставі відповідної документації із землеустрою, яка передбачена 

статтею 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», зокрема це 

відомості про [205]: 

 межі земельної ділянки; 

 цільове призначення земельної ділянки; 

 використання земельної ділянки в межах певної категорії земель; 

 економічну оцінку земель; 
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 угіддя земельної ділянки; 

 обмеження у використанні земель; 

 межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту; 

 нормативну грошову оцінку земель; 

 межі адміністративно-територіальних одиниць; 

 речові права на земельні ділянки; 

 розподіл земель за формами власності і видами речових прав; 

 масив земель сільськогосподарського призначення 

 бонітування ґрунтів. 

Тож, облікові матеріали кадастру земель дають змогу здійснити 

ґрунтовний аналіз та дійти відповідних висновків стосовно власників і 

користувачів земельних ділянок у розрізі видів економічної діяльності. Тобто 

якість і кількість земельно-кадастрових матеріалів безпосередньо впливають 

на ґрунтовність, скрупульозність та ширину охоплення здійснюваного 

аналізу. Зазначене дозволить проводити планово-прогностичну діяльність 

щодо розподілу земель визначеної території, а також реалізації контрольних 

функцій у цьому аспекті. 

Серед важливих елементів інституціонального середовища сучасної 

системи інформаційного забезпечення землекористування чільне місце 

відведено Державному картографо-геодезичному фонду України 

(Держкартгеофонду) та Державному фонду документації із землеустрою. 

Відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну 

діяльність» установа розглядається як ресурс запасу, що складається з 

картографо-геодезичних матеріалів та даних, які мають загальнодержавне й 

міжвідомче значення [231]. Функцію з ведення Держкартгеофонду доручено 

виконувати державному підприємству, визначеному центральним органом 

виконавчої влади, яке реалізує державну політику у сфері топографо-

геодезичної та картографічної діяльності. 
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Основні картографічні матеріали Держкартгеофонду складають 

аналогові картографічні матеріали на різноманітних паперових носіях. У 

табл. 3.6 наведено інформацію про види картографічних матеріалів, які 

зберігаються в Держкартгеофонді. Однак, більша частина топографо-

геодезичних і картографічних матеріалів в Україні є закритими і 

недоступними для споживачів. І хоча існуюча нормативно-правова база 

дозволяє створювати відкриту інформацію, цьому перешкоджають 

міжвідомчі бар'єри і відсутність спеціальних технологій. Відсутність єдиного 

уніфікованого інформаційного простору та інфраструктури його 

функціонування  негативно впливає на сферу земельних відносин та є 

суттєвим фактором гальмування її соціально-економічного розвитку. 

Таблиця 3.6 

Картографічні матеріали на паперових носіях, що зберігаються в 

Держкартгеофонді 

Найменування матеріалів 
Кількість 
одиниць 

Площа*,
м

2
 

Примітки 

1 2 3 4 

Видавничі матеріали топографічних карт 

У масштабі 1:10 000; СК-42 19 700   

У масштабі 1:10 000; СК-63 9 900   

У масштабі 1:25 000; СК-42 6 500   

У масштабі 1:10 000; СК-63 1 000   

У масштабі 1:50 000 325   

У масштабі 1:100 000 86   

У масштабі 1:200 000 24   

Разом 37535 208  

Аркуші топографічних карт. Фонд реалізації. 
Тиражні відбитки з топографічних карт масштабів 1:10 000, 1: 25 000, 1:50 000,       1:100 000, 

1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000  

У системі координат СК-42 1 370 000   

У системі координат СК-63 1 100 000   

Разом 2 470 000 231  

Архів топографічних карт постійного зберігання 

Тиражні відбитки з топографічних карт 
масштабів 1:10 000, 1: 25 000, 1:50 000, 
1:100 000, 1:200 000,          1:500 000, 1:1 
000 000  

256 880 33 
У т. ч. ортофотоплани, 
плани міста 

Разом 256 880 33  

Чергова довідкова карта 

Тиражні відбитки з топографічних карт 
масштабу 1:100 000 

6 475 50 
У т. ч. чергова карта – 788 
аркушів 

Разом 6 475 50  
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Продовження табл. 3.6 

Технічні звіти, каталоги, технічні проєкти 

Технічні звіти, книги 24 156 66  

Каталоги, книги 2 416   

Технічні проєкти, книги 1 342   

Разом 27 914 66  

Матеріали аерофотознімання 

Аерофотознімки, аерофотофільми у 
цифровому вигляді, виготовлені за 
бюджетні кошти 

 80 
Зберігаються у ДП 
«Укрінжгеодезія» 

Аерофотознімки, аерофотофільми у 
цифровому вигляді, виготовлені за 
кредитом Світового банку 

  
Перебувають на стадії 
приймання 

Разом  80  

Ортофотоплани 

Ортофотоплани виготовлені за кредитом 
Світового банку, масштаб 1:10 000, 
номенклатурні аркуші 

30 000 50 

У цифровому вигляді – на 
компакт-дисках та 
зовнішніх магнітних 
носіях, на папері – на 
стадії здавання  

    

Разом 30 000 50  

Цифрові електронні топографічні карти 

Цифрові електронні топографічні карти 
масштабу 1:10000, номенклатурні аркуші 

31 762 5 
168 компакт-дисків, 6 047 
файлів (номенклатурних 
аркушів) 

Разом 31 762 5  

Топографічні плани масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500 

Топографічні плани масштабів           1:5 
000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500 

 723 
Зберігаються в ДП 
«Укргеоінформ» 

Разом  723  

* Вказано площу приміщення, яка виділена під сховище відповідного ресурсу. 

Джерело: [114]. 

 

Державний фонд документації із землеустрою формується на основі 

інформації, отриманої в результаті проведення землеустрою незалежно від 

місця розташування земельних ділянок та форми власності на них, для 

використання їх органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і 

громадянами [211]. 

Аналіз механізмів та технологій збору і обробки інформації в сучасній 

земельно-інформаційній системі ДЗК да підстави для таких висновків щодо її 

проблем та низької ефективності функціонування: 

 обмежена автономність систем; 
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 неповний зв'язок реєстрації прав на нерухомість з кадастровими 

картами; 

 низьке забезпечення ефективного планування землекористування, 

об'єктів інфраструктури і капітального будівництва через неповні бази даних 

про окремі характеристики земельних ділянок; 

 кадастрова система надає слабку підтримку системам 

природокористування та охорони довкілля через відсутність актуальних 

відомостей про ґрунти; 

 низька точність картографічного матеріалу; 

 реєстрація землекористувачів іноді не вкладається у встановлені 

терміни; 

 дублювання інформації; 

 низький рівень покриття кадастровими діями і картами території 

регіонів і країни в цілому; 

 періодична звітність вимагає різного роду вибірок інформації, що 

ускладнюється через значну кількість реєстраційних документів; 

 пошук інформації утруднений тим, що інформація зберігається, в 

основному, у послідовності надходження, а пошук її за іншими критеріями 

вимагає перегляду й аналізу кожного запису. 

Можливість ухвалювати економічно ефективні управлінські рішення у 

сфері землекористування на основі достовірної інформації визначає 

економічну ефективність системи інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами. Отже, можна стверджувати, що економічний ефект 

від функціонування цієї системи досягається через реальну економічну 

віддачу від оптимальних управлінських рішень за рахунок отриманої 

інформації. Зокрема, цей ефект може бути досягнутий завдяки підвищенню 

обсягів надходження податків за землю, підвищенню врожайності, 

поліпшенню якісних характеристик ґрунтів тощо.  



193 

Сьогодні земельно-інформаційні системи виступають однією з 

першочергових складових управління земельними ресурсами, адже від 

ефективності ведення та організації управління кадастровими системами, які 

є невіддільною компонентою економіко-політичного устрою завдяки своїй 

інформативності та багатоаспектності застосування, залежить рівень 

соціально усталеної і конкурентоспроможної економіки країни. 

Як свідчить зарубіжний досвід, ефективність земельно-інформаційних 

систем оцінюється за методом Парето, згідно з яким основними умовами 

ефективності є ефективність: торгівлі; виробництва та виробничої структури 

[23, с. 65–66]. Тобто ефективність за цим методом засвідчує ситуацію, за якої 

всі вигоди від обміну вичерпано, при цьому згідно з оптимумом за Парето 

розподіл ресурсів набуває оптимальності за умови погіршення добробуту 

хоча б одного зі суб'єктів економічної системи. Водночас, низка вчених 

піддає критиці цю позицію через обмеженість такого критерію [25; 116]. 

Тому, згідно з аналізом наукових праць зарубіжних і вітчизняних 

вчених, варто виокремити три критерії ефективності [77; 104; 245; 367]: 

розкриває особливості стану економічної системи або якісних характеристик 

управління (тобто дублює теорію оптимуму за Парето); встановлює 

співвідношення витрат і відповідних результатів (має практичний аспект та 

передбачає розрахунок показників продуктивності і рентабельності 

використання інформаційних ресурсів); відображає ймовірність досягнення 

поставленої мети, тобто результат наближення до оптимального стану 

системи (визначає обсяг витрат ресурсів для досягнення заданого 

виробничого результату). 

Зауважимо, що основою економічної ефективності функціонування 

земельно-інформаційних і кадастрових систем є різні інструменти 

управління, серед яких моніторинг та прогноз, виявлення стратегічних цілей 

формування і ведення цих систем, оцінювання їх рентабельності тощо. Саме 

розуміння такої ефективності передбачає взаємозв‘язок економічного 

результату і витрат виробничих факторів. Водночас, економічна 
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ефективність земельно-кадастрових систем може виступати й ознакою 

соціальної ефективності, що проявляється через рівень задоволення кінцевих 

споживачів інформаційних ресурсів. 

Таким чином, можна стверджувати, що ефективність функціонування 

кадастрових та земельно-інформаційних систем є наслідком сумісної 

взаємодії соціальної сфери і державного управління. 

Зауважимо, що ефективність функціонування земельно-інформаційних 

систем визначається ефективністю їх формування та реалізації на основі 

обов‘язкового врахування інформаційних ресурсів, надаючи змогу оцінки та 

аналізу досягнутих результатів, ґрунтуючись на виконанні поставлених 

завдань, а також реалізації довгострокових прогнозів для соціально-

економічного розвитку як регіонів, так і країни в цілому. Визначальною 

особливістю функціонування земельно-кадастрових систем є їх 

універсальність і реалізація в межах національних інтересів кожної окремо 

взятої держави. 

Таким чином, з метою підвищення економічної ефективності 

функціонування вітчизняних земельно-інформаційних систем доцільно 

користуватися двома критеріями – витратним і дохідним, де витратні 

показники розкриватимуть реалізацію і формування цієї системи, а також 

інформаційних та кадрових ресурсів, надання сервісних послуг, забезпечення 

безпеки тощо. Дохідні – визначаються земельними платежами, у т. ч. за 

користування та володіння об'єктами нерухомого майна тощо. Загалом же 

критерій економічної ефективності вітчизняних земельно-кадастрових 

систем має визначатися максимальною прибутковістю бюджетів усіх рівнів 

завдяки використанню багатоаспектності інформаційних ресурсів, 

задовольняючи інтереси всіх учасників земельних відносин. 

У світовій практиці існує декілька підходів до оцінки ефективності 

земельно-інформаційних систем. Серед найпоширеніших варто виділити 

методику аналізу ієрархій, запропоновану Т. Сааті, з метою оцінки якісних та 

кількісних показників ефективності [371]. В основі цього методу оцінки 
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ефективності систем в ієрархічному порядку лежать три рівні показників: 

завдання, критерії, альтернативи. Верховенство показників в ієрархії 

належить завданням земельно-інформаційних систем, далі йдуть критерії – 

оперативність, точність, повнота, вартість – і замикають ієрархічний ланцюг 

альтернативи, тобто способи досягнення поставлених цілей, які формуються 

за кожним критерієм [372]. Для визначення пріоритету критеріїв 

ефективності Т. Сааті запропонував матрицю, засновану на наборі різних 

показників. Згідно з цим методом вибір пріоритетних рішень здійснюється за 

допомогою парних порівнянь за дев'ятибальною шкалою (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Шкала парних порівнянь Т. Сааті 

Інтенсивність відносної вагомості Визначення 

Однозначна (точна) оцінка 

1 Рівнозначна вагомість 

3 Помірна перевага 

5 Середня перевага 

7 Перевага, вища за середню 

9 Значна перевага 

Компромісні випадки (проміжні рішення між двома сусідніми оцінками) 

2 Між рівнозначною вагомістю та 

помірною перевагою 

4 Між помірною та середньою 

перевагою 

6 Між середньою перевагою та 

перевагою, що вища за середню 

8 Між перевагою, що вища за середню 

та значною перевагою 

Джерело: [371]. 

 

У матриці вказують імена альтернатив та імена стовпчиків, на перетині 

i-го рядка і j-го стовпчика ставиться оцінка xij альтернативи a i за критерієм 

kj. 
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Для отримання порівняльного аналізу вибирають вагові коефіцієнти 

критеріїв (w1, w2, ..., wm). Потім для кожної альтернативи розраховують 

значення за формулою: 

 

si = xi1w1 + xi2w2 + ... + xiwm    (3.1) 

 

Отримавши суму за кожною альтернативою, вибирають більше 

значення si, яке й визначає найкращу альтернативу ai. Після складання 

матриці визначають переважний критерій і його розмір, підводять підсумки 

за абсолютною перевагою, яка виражена максимальним значенням. 

Протягом майже 20 років в Україні проводили реформи щодо 

вдосконалення функціонування кадастрової системи з метою створення 

простої та ефективної земельно-інформаційної системи, що забезпечує 

вільний доступ до відомостей про земельні ресурси і нерозривно пов'язаних з 

ними об'єкти нерухомого майна широкого кола учасників земельно-майнових 

відносин. На нашу думку, динаміку розвитку кадастрових систем певною 

мірою можна простежити через показники реєстрації нерухомості (в т.ч. й 

земельних ділянок), які представлені в рейтингу об'єктивних даних Doing 

Business (рис. 3.7). 

Ефективність інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами частково можливо оцінити застосовуючи методику Land 

Governance Assessment Framework (LGAF) [351], 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 

доцільність і сталість; прозорість сервісних витрат. Оцінка індикаторів 

здійснюється за градацією з чотирьох рівнів: A – найкращий варіант для 

створення хорошого сценарію управління землею; В – другий найкращий 

набір варіантів, що сприяють досягненню належного управління землею; C 
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– намагається відповідати критеріям належного управління землею; D – 

немає спроб за індикатором, які б свідчили про хороше управління землею.  

 

 

Рис. 3.7. Динаміка показників реєстрації нерухомості, які представлені в 

рейтингу об'єктивних даних Doing Business 

Джерело: сформовано за даними  з офіційного вебсайту Doing Business. 

 

В табл. 3.8 наведено результати аналізу ефективності управління 

земельними ресурсами в України за індикаторами блоку «Надання 

публічної інформації про землю». 

Одним із заходів щодо покращання показників ефективності земельно-

кадастрової системи є те, що Держгеокадастр запустив електронну послугу 

«Замовлення витягу з Державного земельного кадастру» через Публічну 

кадастрову карту. Завдяки запровадженому принципу екстериторіальності 

громадяни отримають принципово новий рівень сервісу. Цей важливий крок 
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розширює можливості для громадян і водночас зменшує навантаження на 

центри надання адміністративних послуг ЦНАПи, оскільки зменшується 

кількість візитів до центрів. 

Таблиця 3.8 

Оцінка показників ефективності управління земельними ресурсами 

щодо публічності інформації 

Індикатори A B C D 

Повнота реєстру 

Позначення на карті чи створення схеми реєстрових записів є 

повним 
  +  

Важливі з економічного погляду приватні обтяження 

записуються 
 +   

Важливі з економічного погляду державні обмеження чи 

обтяження 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  +   

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. 

 

Дотепер замовлення витягу відбувалося лише за місцем 

безпосереднього розташування ділянки, що призводило до втрат часу та 

створювало корупційні ризики, оскільки етап подачі заяви та видачі 

результатів перебував під контролем одного кадастрового реєстратора. 

Можливість замовлення послуги онлайн скорочує процедуру оформлення до 

декількох хвилин, а рознесення функції реєстрації заяви та її обробки зводить 

до мінімуму можливість зловживань. 
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Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 

2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають 

послуги через ЦНАПи, які утворені при місцевих державних адміністраціях 

та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з 

адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру. 

Серед безоплатних послуг переважали такі, як державна реєстрація 

земельних ділянок, видача витягів із ДЗК про земельну ділянку на 

підтвердження її державної реєстрації, надання довідки з державної 

статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками 

земель, землекористувачами, угіддями, виправлення технічної помилки у 

відомостях із ДЗК, яка була допущена органом, що здійснює його ведення. 

Платні послуги стосувалися надання витягів із ДЗК про земельну 

ділянку, довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), 

викопіювань із картографічної основи ДЗК, кадастрової карти (плану), 

виправлення технічної помилки у відомостях ДЗК, не з вини органу, що 

здійснює його ведення. Для прикладу, на рис. 3.8 наведена інформація щодо 

надання адміністративних послуг державними кадастровими реєстраторами у 

Львівській області за 2016 - 2018 рр. 

Як показує вітчизняна практика ведення і формування інформаційних 

систем у сфері землекористування, у т. ч. автоматизованої системи ДЗК, 

реальної взаємодії реєстрів різних систем не відбувається, як і взаємодії між 

органами державної влади. Застосування досвіду європейських країн щодо 

взаємодії інформаційних систем різних організацій, відомств, асоціацій в 

єдиному інформаційному просторі вирішить існуючі проблеми 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами. 

Наприклад, Постановою КМУ «Про затвердження Порядку взаємодії 

органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для 

обчислення і справляння плати за землю» № 1066 затверджено Порядок 

взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною 

для обчислення і справляння плати за землю, який визначає механізм обміну 
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інформацією, необхідною для обчислення і справляння земельного податку 

та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, між 

органами виконавчої влади [217]. 

 

 

Рис. 3.8. Інформація щодо надання адміністративних послуг державними 

кадастровими реєстраторами у Львівській області 

за 2016 - 2018 рр. 

Джерело: сформовано за даними Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області. 

 

Інформаційний обмін між органами виконавчої влади здійснюється 

відповідно до п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексу України. Зокрема, для 

здійснення контролю за надходженням до місцевих бюджетів коштів від 

сплати земельного податку та орендної плати за землю органи Державної 

служби України з питань геодезії та картографії надають органам Державної 

фіскальної служби України відомості щодо [200]:  

 проведення нормативної грошової оцінки земель у межах населених 
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районного значення, селища, села та земель несільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів у цілому в Україні та за регіонами 

з розподілом землекористувачів за категоріями земель;  

 проведення інвентаризації земель у межах населених пунктів та 

земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 

у цілому в Україні та за регіонами;  

 переходу права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-

правових угод із зазначенням їх площі.  

При цьому створення земельно-кадастрових карт та інших планово-

картографічних матеріалів за результатами нової аерофотозйомки, опис 

характеристик земель і облік цієї інформації в базах даних автоматизованої 

системи земельного кадастру є основою для вирішення завдань оцінки та  

оподаткування земель. Проте достовірною та якісною плановою основою 

наша держава забезпечена не повністю. Так, не забезпечується повнота 

відомостей про всі земельні ділянки: за даними Держгеокадастру, станом на 

початок 2019 р. у державному реєстрі земель обліковуються семантичні та 

картографічні характеристики лише близько 19,2 млн земельних ділянок 

загальною площею 40965,2 тис. га, тобто близько 70 % від загальної площі 

України. Зокрема, найбільша кількість зареєстрованих земельних ділянок 

розташована у Київській області – близько 1,8 млн (рис. 3.9). 

Також досі не знайшла повноцінного впровадження у земельно-

кадастровій діяльності єдина система просторових координат та система 

ідентифікації земельних ділянок – єдина Державна геодезична референцна 

система координат УСК-2000 (що мала б застосовуватися під час виконання 

топографо-геодезичних та картографічних робіт починаючи з 1 січня 2007 р.) 

[87]. Дотепер ведення окремих складових земельного кадастру здійснюється 

без створення єдиної інформаційної системи, що унеможливлює контроль за 

достовірністю земельно-кадастрової інформації [269]. 
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Рис. 3.9. Загальна кількість зареєстрованих земельних ділянок у системі 

ДЗК за регіонами України станом на 01.01.2019 р. 

Джерело: сформовано за даними Центру ДЗК. 
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кадастрового обліку [123]. Однак і в цій сфері на сьогодні спостерігається 

невтішна статистика: за даними Держгеокадастру, в Україні станом на 1 

січня  2019 р. із загальної площі земель населених пунктів, земель 

несільськогосподарського призначення, земель за межами населених пунктів 

проінвентаризовано не більше ніж 80 %. Наприклад, у Львівській області 

заходи з інвентаризації земель на початок 2017 р. не проведені на більш ніж 

чверті загальної їх площі (табл. 3.9). 

Для визначення економічного ефекту робіт з інвентаризації земель 

автором проведено статистичний аналіз наявної інформації щодо чотирьох 

міст, а також 18 сільських населених пунктів Львівської області. Для аналізу 

використано такі показники: площа земель до інвентаризації; площа земель 

після інвентаризації; чинні на той момент ставки земельного податку та 

ставки орендної плати; ціна продажу земельних ділянок; витрати на 

інвентаризацію земель тощо. 

За результатами проведеного аналізу даних інвентаризації земель 

населених пунктів виявлено значні розбіжності між обліковими площами і 

площами, отриманими внаслідок інвентаризації земель. Уточнення площ за 

видами використання земель становить: 

 для земель сільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів – 1,8 %; 

 для земель несільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів – 0,3 %; 

 для земель в межах населених пунктів – 6,4 %. 

Економічний ефект від оновлення інформації в процесі інвентаризації 

земель області зумовлений насамперед за рахунок: підвищення бази 

оподаткування завдяки врахуванню додатково використовуваних площ; 

вибору оптимального правового режиму їх використання в результаті 

відмінності ставок орендної плати і земельного податку; уточнення списків 

платників податків; застосування штрафних санкцій у разі самовільного 

зайняття земельних ділянок тощо. 
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Таблиця 3.9 

Інформація про стан інвентаризації земель на 01.01.2017 р. у Львівській 

області 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Землі населених 

пунктів  

Землі 

несільськогосподарського 

призначення за межами 

населених пунктів  

Землі 

сільськогосподарського 

призначення за межами 

населених пунктів 

в
сь
о
го
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га
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га
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р
и

зо
в
ан
о
, 
га

 

%
 

Бродівський  17568 12800 72,9 40317 39754 98,6 54572 37635 69,0 

Буський  17579 12545 71,4 22913 22441 97,9 42639 36261 85,0 

Городоцький  15975 11383 71,3 10698 10122 94,6 42830 26504 61,9 

Дрогобицький  23084 14194 61,5 47604 33877 71,2 45913 33676 73,3 

Жидачівський  21714 15303 70,5 19078 15710 82,3 52591 41396 78,7 

Жовківський  23241 19931 85,8 34523 17812 51,6 67582 28663 42,4 

Золочівський  23878 15197 63,6 26302 14604 55,5 55778 46593 83,5 

Кам'янка-Бузький  12106 8701 71,9 21547 10355 48,1 50917 33512 65,8 

Миколаївський  11120 6561 59,0 21247 19543 92,0 32472 26850 82,7 

Мостиський  20444 16146 79,0 17307 15526 89,7 45337 31064 68,5 

Перемишлянський  18076 11549 63,9 28702 20548 71,6 43295 33031 76,3 

Пустомитівський  31018 20819 67,1 17632 15412 87,4 45992 36515 79,4 

Радехівський  15682 11398 72,7 33162 32520 98,1 62766 50240 80,0 

Самбірський  19846 13294 67,0 14065 12611 89,7 57190 37204 65,1 

Сколівський  12678 7749 61,1 106145 40849 38,5 27638 36298 131,3 

Сокальський  25785 16245 63,0 41774 38605 92,4 86269 68701 79,6 

Старосамбірський 31980 19724 61,7 54876 54365 99,1 32426 22425 69,2 

Стрийський  12611 9107 72,2 25935 25908 99,9 36589 26553 72,6 

Турківський  27755 19712 71,0 59747 45212 75,7 22081 4018 18,2 

Яворівський  24349 18697 76,8 77504 67035 86,5 47945 28571 59,6 

м. Борислав 3763 2933 77,9 0 0 -  0 0  - 

м. Дрогобич 4446 2195 49,4 0 0  - 0 0  - 

м. Львів 17101 17101 100,0 0 0  - 0 0  - 

м. Моршин 222 166 74,8 0 0  - 0 0  - 

м. Новий Розділ 480 141 29,5 1561 72 4,6 198 53 26,8 

м. Самбір 1548 1128 72,9 0 0  - 0 0  - 

м. Стрий 1698 1667 98,2 0 0  - 0 0 -  

м. Трускавець 774 536 69,2 10 5 54,8 24     

м. Червоноград 2097 1474 70,3 0 0 0,0 0     

Львівська 

область, тис. га 
439 309 70,6 723 553 76,5 953 686 72,0 

Джерело: сформовано за даними  Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області. 

 

Сьогодні інноваційні технології, зокрема ІТ-технології, несуть нову 

філософію управління інформацією будь-якого рівня. Тому завдяки 
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використанню програмного забезпечення, що інтегрує між собою різні 

потоки інформації, є можливість підвищити координацію й оперативність 

управління і посилити інтеграцію різних відомств та їхніх підрозділів. В 

організації земельно-інформаційних систем спостерігається швидкий 

інноваційний розвиток під впливом розвитку Інтернету, моделювання різних 

рівнів просторових даних, відкритих мереж, а також геоінформаційних 

систем (ГІС). Варто зазначити, що ринковий попит обумовлений зростаючою 

потребою в розширенні користувальницьких інструментів на вебпорталах 

державних послуг, електронного управління [262]. 

Одна з нагальних проблем — це інвентаризація земельних ресурсів на 

основі використання сучасних інструментальних засобів (картографування на 

основі ГІС-технології, розробки комп'ютерних багатоцільових програм, 

створення і наповнення баз даних, методики розрахунків тощо) з 

використанням їх для планування, моніторингу, прогнозування, регулювання 

співвідношення між різними категоріями земель. Ефективним і дієвим 

регуляторним механізмом відносин природи і суспільства на засадах сталого 

розвитку є складання системи кадастрів. На сьогодні в Україні розроблено і 

затверджено 12 кадастрів та 19 реєстрів, з яких 9 кадастрів стосуються 

інвентаризації природних ресурсів, а шість (Земельний, Водний, Лісовий, 

Рослинного світу, Тваринного світу, Природно-заповідного фонду) – 

безпосередньо охорони та збереження довкілля [198]. При цьому якщо 

ведення Земельного кадастру покладено на Держгеокадастр, і вже є 

відповідні служби від державного до місцевого рівня, то збирання інформації 

для інших кадастрів не упорядковано і покладено на відповідні відомства, які 

по-різному організовують цю роботу. Кожен з кадастрів існує окремо, 

відсутня будь-яка взаємодія між фахівцями різних галузей, що займаються 

наповненням кадастрових систем відповідною інформацією. 

Перехід світової спільноти на цифровий формат обміну даними дає 

змогу здійснювати управління земельними ресурсами через інтегровані 

операційні системи. Інтеграція інформаційних систем у сфері земельних 
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відносин, зокрема системи земельного кадастру, моніторингу земель, 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, матеріалів Державного 

фонду землевпорядної інформації та Державного картографо-геодезичного 

фонду, відомчих кадастрів та баз даних міністерств і відомств, а також 

науково-дослідних інститутів та інших організацій, дозволить підвищити 

ефективність та оперативність інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами. Можлива структурна схема інтеграції наведена на 

рис. 3.10. 

 

 

Державний реєстр речових прав на 

нерухоме майно 

 

Інформаційна система моніторингу 

довкілля 

 

СИСТЕМА 

ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

Автоматизована 

інформаційна система 

моніторингу земель 

Автоматизована 

інформаційна система 

Державного земельного 

кадастру 

 

Державний картографо-

геодезичний 

фонд України 

Державна служба 

України з питань геодезії, 

картографії та кадастру 

Державний фонд 

документації із 

землеустрою 

 

Автоматизована 

інформаційна система 

обліку земель 

 

 

Інформаційні системи відомчих 

кадастрів України 

 

Інформаційні системи 

відомчих баз даних України 

 

 

 

Рис. 3.10. Структурна схема єдиного інформаційного простору  

Джерело: сформовано автором. 

 

Формування інформаційного простору автоматизованої системи 

повинно здійснюватися за результатами проведення інвентаризації земель, 

ґрунтово-біологічних досліджень, проєктів землеустрою, економічної оцінки 



207 

земель та даних поточного обліку. Дані моніторингу земель повинні бути 

складовою частиною інформаційного простору системи про екологічний стан 

земельних ресурсів, тому особливе значення для цілей управління має зв'язок 

зі системою моніторингу земель. Така система має забезпечувати виконання 

низки функцій проведення оперативного аналізу інформації, що міститься в 

інформаційному фонді системи, і надання можливості підключення до цієї 

системи для отримання безкоштовних або комерційних даних [76]. 

На підставі даних, що зберігаються в інформаційній системі, повинні 

проводитися землевпорядні роботи, адже без комплексної інформації про 

земельні ресурси неможливо організувати раціональне їх використання і 

планувати природоохоронні заходи. 

Світова практика показує, що розвинена інфраструктура просторових 

даних з кадастровим шаром, а також інтегровані реєстри прав і обліку 

земельних ресурсів забезпечують ефективне територіальне планування, 

розвиток інфраструктури економічних і соціально значущих об'єктів тощо 

[314]. Так, якщо кадастровий шар накладено на інфраструктуру просторових 

даних, підвищується функціональність та ефективність земельно-

інформаційних систем. 

Наприклад, у Нідерландах кадастрова карта і великомасштабна 

топографічна оглядова карта повністю покривають територію в межах 

державних кордонів. Після поновлення ця карта повністю перезаписується на 

топографічну карту в межах необхідної місцевості. Дані карти інтенсивно 

використовуються урядом, комунальними господарствами та приватними 

компаніями. На топографічну карту нанесено декілька кадастрових шарів, що 

включають в себе базові та загальні реєстри. Особливе значення при 

формуванні та веденні земельно-інформаційних та кадастрових систем мають 

правові, технічні та організаційні зв'язки з топографічним картографуванням 

[28; 83; 90]. 

Нині у країнах ЄС починає активно функціонувати доктрина єдиної 

інформаційної (інтернет) платформи, під якою розуміється певна сфера 
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взаємодії й уніфікованої консолідації розмаїтих інформаційних засобів та 

джерел, які уможливлюють розв‘язання низки задач у системі управління 

земельними ресурсами, ґрунтуючись на використанні кадастрових даних, 

аналітичному опрацювання статистичних матеріалів, а також проведенні 

моніторингу земель. Відповідно до світового досвіду вебпортали 

поглиблюють та збагачують потенціал системи управління земельними 

ресурсами, формуючи безпечну й ефективну управлінську діяльність у сфері 

земельних відносин за відповідними напрямами, а саме [245]: підвищення 

екологічної та економічної безпеки землекористування; спрощення 

проведення земельних реформ; скорочення земельних спорів; стимулювання 

ринків земель; поліпшення моніторингу земель та ринку земель; управління 

державними справами; просторове планування землекористування; 

підвищення якості надання послуг. 

 

3.3. Особливості моніторингу земель у контексті інформаційного 

забезпечення системи управління земельними ресурсами 

 

Як уже було зазначено, важливою функцією управління земельними 

ресурсами, у результаті здійснення якої повинні акумулюватися відомості 

про стан земель, є моніторинг. Згідно з «Положенням про моніторинг 

земель» поняття моніторинг земель визначається як система спостереження 

за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення 

та ліквідації наслідків негативних процесів. Об‘єктом моніторингу є всі землі 

незалежно від форми власності на них. Моніторинг земель складається зі 

систематичних спостережень за станом земель (агрохімічна паспортизація 

земельних ділянок, зйомка, обстеження і вишукування), виявлення у ньому 

змін, а також проведення оцінки [214]:  

 процесів, пов‘язаних зі змінами родючості ґрунтів (розвиток водної і 

вітрової ерозії, втрата гумусу, погіршення структури ґрунту, заболочення і 

засолення), заростання сільськогосподарських угідь, забруднення земель 
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пестицидами, важкими металами, радіонуклідами та іншими токсичними 

речовинами;  

 стану берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ, лиманів, 

гідротехнічних споруд;  

 процесів, пов‘язаних з утворенням ярів, зсувів, сельовими потоками, 

землетрусами, карстовими, кріогенними та іншими явищами;  

 стану земель населених пунктів, територій, зайнятих 

нафтогазовидобувними об‘єктами, очисними спорудами, гноєсховищами, 

складами пально-мастильних матеріалів, добрив, стоянками автотранспорту, 

захороненням токсичних промислових відходів і радіоактивних матеріалів, а 

також іншими промисловими об‘єктами.  

Дані моніторингу земель застосовуються для винесення рішень про 

можливе розміщення того або іншого об‘єкта, визначення дозволених видів 

землекористування, тобто слугують попередженню такого 

землекористування, що здатне призвести до погіршення земель. Моніторинг 

також фіксує відхилення від дозволеної поведінки, виявляючи 

правопорушення, пов‘язані із забрудненням, зараженням та іншими видами 

деградації земель, – його дані, у цьому випадку, стають доказом при 

притягненні порушників до юридичної відповідальності [27]. Тож основною 

функцією моніторингу земель є саме контроль поточного стану і оцінка 

перспектив розвитку несприятливих процесів для інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію 

використання земель. Виходячи з цієї функції завданням моніторингу земель 

є збір інформації, необхідної для ведення державного земельного кадастру, 

організації землекористування та землевпорядкування, здійснення 

державного контролю за використанням і охороною земель з метою 

запобігання негативним процесам [7, c. 23].  

Основою технічного забезпечення моніторингу є автоматизована 

інформаційна система, а дані, отримані під час проведення моніторингу, 

повинні були систематизовані й передаватися на зберігання до державного 
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фонду даних, отриманих у результаті проведення землеустрою, паспортизації 

та інших заходів. Однак на сьогодні відсутня чіткість у тому, на якому етапі і 

ким повинні були бути систематизовані дані, отримані в ході проведення 

державного моніторингу земель, не встановлено, хто є адміністратором цієї 

автоматизованої системи. 

Багатоаспектний принцип формування баз даних моніторингу земель 

передбачає отримання текстових, табличних і картографічних документів 

різного тематичного змісту і різних масштабів як основної просторово-

організованої інформації, структурованої відповідно до різних рівнів 

управління земельними ресурсами. Інформація для оцінки стану земель 

продукується в рамках міжвідомчої взаємодії під час реалізації таких 

технологічних процесів: отримання первинної інформації; зберігання 

первинної інформації та її обробка; комплексний аналіз даних моніторингу 

земель і експлуатація автоматизованих баз даних [163]. 

Моніторинг земель проводиться на локальному (на території окремих 

землеволодінь, землекористувань, ділянках ландшафтів), регіональному (у 

межах адміністративно-територіальних одиниць, на територіях економічних і 

природних регіонів), національному (охоплює всю територію України) і 

глобальному рівнях (пов'язаний з міжнародними науково-технічними 

програмами). На локальному та регіональному рівні моніторинг земель 

проводять територіальні органи Держгеокадастру, на національному рівні - 

Держгеокадастр [214]. 

Практичного здійснення заходів із моніторингу земель протягом 

останніх десятирічь практично не відбувалося, що пов‘язано, безперечно, як 

із відсутністю цільового бюджетного фінансування на вказані потреби, так і з 

принципово помилковою системою організації моніторингу, адже функції з 

його здійснення наразі покладені переважно на різні центральні органи 

виконавчої влади, а не спеціалізовану дослідницьку установу. Цілком 

зрозуміло, що посадові особи органів виконавчої влади, на яких в Україні 

переважно покладається виконання організаційно-розпорядчих функцій, 
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ніколи не мали і навряд чи матимуть належний рівень інженерно-технічної 

компетентності та наукової підготовки, а також матеріально-технічного 

забезпечення, які дозволяли б їм самостійно виконувати моніторингові 

дослідження, кваліфіковано та неупереджено інтерпретувати їх результати 

[338]. 

Якість земель у системі моніторингу оцінюють із чотирьох позицій: 

структура земельних угідь; функціональне призначення та використання 

земель; бонітування ґрунтів; нормативна грошова оцінка земель. Перелік 

показників, необхідних для підтримування дій і порівняльного аналізу 

земель, наведено в табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Основні процеси та показники моніторингу земель 

Процес Показники 

Контроль правового режиму 

використання земель 

Відповідність цільового призначення земель 

запланованому 

Контроль структури 

землекористування 

Структура земельних угідь 

Якісна оцінка земель Агрохімічна оцінка, еколого-агрохімічна 

оцінка, бонітет ґрунтів 

Зміна властивостей 

ґрунтового покриву  

Змитість, дефльованість, підтоплення, 

засоленість, оглеєність, намитість, 

осолонцюватість тощо  

Контроль освоєння 

організації території  

Гідротехнічні споруди, лісові смуги, їхній 

стан, захищеність полів, площа постійного 

залуження  

Оцінка ерозійних процесів Рівень ерозії та інших деградаційних 

процесів 

Джерело: систематизовано автором. 

 

Складовою частиною моніторингу земель є моніторинг ґрунтів. 

Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення 

проводить Мінекономіки відповідно до затвердженого ним положення. 

Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення 

проводять з метою своєчасного виявлення змін стану ґрунтів, їх оцінки, 
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відвернення наслідків негативних процесів, розроблення науково 

обґрунтованих систем землеробства і агротехнологій. 

Коли йдеться про збір даних стосовно якісного стану земель, варто 

наголосити, що такі дані реєструються та обліковуються окремо, незалежно 

від ведення ДЗК. Моніторинг якості ґрунтів на території України здійснює 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», до завдань якого входять 

агрохімічний аналіз земельних ресурсів, визначення біологічного, хімічного 

та фізичного стану ґрунтів. На сьогодні інформація, що міститься в 

земельному кадастрі, на жаль, обмежується винятково реєстрацією прав та 

обмежень щодо земельної ділянки в правовому аспекті, визначення меж 

землеволодінь тощо [213].  

Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення 

проводиться відповідно до загальнодержавної та регіональних програм 

моніторингу ґрунтів [213]. Відповідно до чинного законодавства, оцінка 

родючості ґрунтів при проведенні моніторингу за станом і використанням 

земель ґрунтується на сукупності інтегральних показників, що 

характеризують агрохімічні, фізичні, екологічні та біологічні властивості. 

Зокрема, це показники, що характеризують розвиток ґрунтової ерозії, стан 

структури ґрунту, підкислення, засолення, солонцюватість, заболочення 

ґрунтів, динаміку вмісту гумусу й елементів живлення, забруднення ґрунтів 

важкими металами, радіонуклідами, залишковими кількостями пестицидів та 

іншими токсичними речовинами. 

Варто зауважити, що акумулювання інформації про якісний стан 

земельних угідь в Україні здійснюється доволі розпорошено. Тобто 

накопичення даних щодо якісного стану угідь відбувається в розмаїтих 

закладах, які вивчають та опрацьовують різні аспекти у сфері використання 

земель відповідно до власного напряму досліджень. Внаслідок цього 

накопичуються суперечливі, неототожнювані, інколи неперевірені та 

необ‘єктивні дані, тим самим гальмуючи чи взагалі унеможливлюючи 

формування актуального та оперативного інформаційного забезпечення в 
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загальнонаціональній системі використання земель. Упродовж найближчих 

періодів визначальною умовою розвитку системи землекористування є 

потреба в поліпшенні земельно-кадастрової системи обліку угідь, зокрема 

щодо факту існування об‘єктивних та реальних даних в аспекті якісно-

кількісних характеристик у сфері земельних відносин. 

При цьому варто зауважити, що система моніторингу земель практично 

не корелює з системою моніторингу довкілля (хоча насправді є її складовою 

частиною). Згадані системи мають різні методи та технології збору 

інформації, а також механізми її обробки та поширення. Варто зазначити, що 

за роки проведення спостережень суб'єктами системи моніторингу довкілля 

накопичено певний досвід і значний обсяг інформації щодо стану 

навколишнього природного середовища та джерел його забруднення. Проте, 

оскільки інформацію накопичено на паперових носіях та розміщено у базах 

даних, які за структурою не відповідають вимогам та рекомендаціям 

Європейської економічної комісії ООН щодо створення Європейської мережі 

спостережень та інформації про стан навколишнього природного 

середовища, немає можливості в повному обсязі використовувати наявні дані 

для проведення його комплексної екологічної оцінки [93; 94]. 

За умови браку об‘єктивних даних щодо якісного стану земельних 

угідь малоймовірним вбачається розв‘язання проблем раціонального 

землекористування, землеохорони та оцінки земель. Дані останнього 

проведеного моніторингу ґрунтів нині суттєво застаріли, а отже, оперування 

ними не дасть змоги відобразити актуальну, реальну та підтверджену 

інформацію щодо існуючого стану вітчизняного ґрунтового покриву. 

Зокрема, ці дані потрібні в процесі оцінювання земель, збалансованого 

землекористування та землеохорони, за використання особливо цінних 

категорій земель, у разі зміни їх цільового призначення, для визначення 

придатності земель до ведення сільськогосподарської діяльності, а також 

ступеня вагомості відповідно до вимог чинного законодавства у сфері 

земельних відносин. 

На сучасному етапі моніторинг ґрунтового покриву і земель 
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відповідного цільового призначення в Україні набув дуже великої 

актуальності, що значною мірою обумовлено значними негативними змінами 

властивостей ґрунтів. На нашу думку, основною причиною цього є 

розораність силових земель, інтенсивні ерозійні процеси при 

малоефективних протиерозійних заходах, хімізація землеробства без 

врахування наукових розробок, збільшення площ зрошуваних і осушуваних 

земель без достатнього еколого-економічного обґрунтування, втрата гумусу і 

поживних речовин, вторинне засолення, підвищення кислотності, 

забруднення ґрунтів радіонуклідами, важкими металами, засмічення тощо 

[54; 66; 192; 276]. 

Тому ведення обліку якісного стану земель повинно передбачати 

дослідження гранулометричного складу ґрунту, ступеня засоленості, 

солонцюватості, кислотності, вологості, заболоченості, кам‘янистості, 

еродованості, особливостей рельєфу, вмісту гумусу в ґрунті, наявності в 

ньому рухомих сполук фосфору, калію, тощо [79; 80; 197]. За нинішніх умов 

формування системи ринкових земельних відносин вагоме місце в структурі 

ведення якісного обліку угідь посідає гранулометричний склад ґрунту [167, 

с. 98-102]. 

За багаторічними даними моніторингу стану ґрунтів земель 

сільськогосподарського призначення, що проводився у системі агрохімічної 

служби, встановлено, що забруднення агросфери перебуває в тісній 

залежності від номенклатури та від обсягів використання хімічних засобів 

захисту рослин і мінеральних добрив. На основі даних моніторингу 

обґрунтовано рішення не лише щодо перегляду нормативів допустимого 

вмісту залишків пестицидів у ґрунтах, а й щодо заборони використання таких 

препаратів, як ДДТ, ГХЦГ, ПХП, ПХК та низки сим-триазинових гербіцидів 

[44]. 

Серед можливих джерел техногенного забруднення земель варто 

виділити радіоактивне забруднення. Унаслідок Чорнобильської катастрофи 

найбільше постраждали території Полісся України – північні райони 

Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей. 
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Аналіз даних останніх комплексних радіологічних обстежень земель України 

свідчить, що радіоактивно забрудненими залишаються сільськогосподарські 

угіддя на території 12 областей (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Площа сільськогосподарських угідь, забруднених радіонуклідами 
137

Cs 

(зі щільністю понад 37 кБк/м
2
) і 

90
Sr (зі щільністю понад 5,55 кБк/м

2
), за 

регіонами України 

Область 

Загальна 

площа 

с.-г. угідь, 

тис. га 

Площа забруднених сільськогосподарських угідь 
137Cs 

(понад 37 кБк/м²) 

90Sr 

(понад 5,55 кБк/м²) 

тис. га 
до загальної 

площі, % 
тис. га 

до загальної 

площі, % 

Вінницька 2016,6 49,5 2,5 – – 

Волинська  1050,8 1,4 0,1 – – 

Житомирська 1517,1 155,9 10,3 38,5 2,5 

Івано-

Франківська 
631,7 9 1,4 2,5 0,4 

Київська 1666,7 33,6 2,0 0,7 0,04 

Рівненська 933,1 51,7 5,5 – – 

Сумська 1700,5 10,3 0,6 – – 

Тернопільська 1049,1 0,7 0,1 – – 

Хмельницька 1568,3 3,3 0,2 – – 

Черкаська 1451,3 76,1 5,2 18,6 1,3 

Чернівецька 470,9 18,6 3,9 – – 

Чернігівська 2069,8 51,4 2,5 52,1 2,5 

Всього 16125,9 461,5 2,9 112,4 0,7 

Джерело: розраховано за даними Міністерства екології та природних ресурсів 

України та Інституту агроекології і природокористування НААН. 

 

 

У ІІІ та IV зонах радіоактивного забруднення необхідно провести 

повторне детальне уточнення щільності забруднення ґрунту на землях 

сільськогосподарського призначення з метою визначення меж «критичних 

площ», використання яких у землеробстві реально загрожує виробництвом 

продукції з перевищенням нормативів радіоактивного забруднення. 
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Визначення «критичних територій» дозволить диференціювати фінансування 

контрзаходів, використати кошти цілеспрямованіше й ефективніше [67]. 

Екологічний стан земель сільськогосподарського призначення 

останніми десятиліттями істотно погіршився і набув загрозливого характеру. 

В Україні водної та вітрової ерозії зазнало понад 14,9 млн га 

сільськогосподарських угідь (35,2 % їх загальної площі) [167, с. 37]. 

Руйнування ґрунту внаслідок ерозії виявляється в різних формах: змиву, 

розмиву, видування, перенесення ґрунтових часток, утворення промоїн і ярів, 

пилових бур та ін. 

Термін «ерозія ґрунтів» донедавна використовували в широкому 

розумінні як будь-яке руйнування (деструкція) і знесення верхньої частини 

ґрунту, незалежно від того, чим воно спричинюється, водою, вітром чи 

іншими чинниками. Ці явища поширені на дуже великих площах у всьому 

світі. Виникли серйозні проблеми з поповненням біоенергетичного 

потенціалу ґрунтів. Сумарні втрати гумусу через мінералізацію 

(окислювальну деструкцію) та ерозію ґрунтів щороку становлять 32–33 млн 

тонн, що еквівалентно 320–330 млн тонн органічних добрив, а еколого-

економічні збитки через ерозію перевищують 9,1 млрд грн [135, c. 169-175]. 

Вивчення якісного стану земель показує, що темпи їхньої деградації 

посилюються (рис. 3.11). 

З продуктами ерозії щорічно з ґрунту виноситься 500 тис. т азоту, 400 

тис. т фосфору, 7 млн т калію. Площі засолених і солонцюватих ґрунтів 

становлять 4,6 млн га (10,9 % усіх сільськогосподарських угідь), з яких 2 млн 

га використовується під ріллю. Збільшуються площі заболочених і 

підтоплених земель. Коефіцієнт використання земельної площі на 

зрошуваних і осушених землях не перевищує 0,8. Крім того, на стан 

земельних ресурсів України негативно впливають гідрогеологічні та 

геохімічні аномалії [235]. 

Деградація ґрунтового покриву внаслідок впливу ерозійних процесів 

спричиняє скорочення показників родючості ґрунту, псування чи абсолютну 
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руйнацію висівів, рознесення через вітрові потоки дорив поза ріллею, що у 

підсумку зумовлює істотне скорочення ефективності сільськогосподарської 

галузі та значне забруднення довкілля. Результатом таких процесів є 

деградація екосистем та розбалансування екологічної рівноваги. При цьому, 

наявність екологічних ризиків та збільшення обсягів деградованих угідь є 

вкрай несприятливим чинником для ефективного функціонування 

сільськогосподарської галузі нашої країни. 

 

 

Рис. 3.11. Характеристика деградаційних процесів у ґрунтах України за 

типами деградації 

Джерело: сформовано за даними Міністерства екології та природних ресурсів 

України. 
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Аналізуючи інтенсивність зменшення вмісту гумусу за турами 

обстежень, можна зробити висновок, що за останні два тури обстеження 

темпи дегуміфікації дещо сповільнилися і навіть намітилася тенденція до 

покращання. Загалом середньозважений уміст гумусу в ґрунтах України в 

абсолютних величинах зменшився з 3,36 % у 1986 р. до – 3,16 % у 2015 р. 

(рис. 3.12). Аналіз сучасного стану ґрунтів свідчить, що фактичний вміст 

гумусу в них нижчий від оптимальних показників. Доведено, що за 15–20 

років використання ріллі без добрив і травосіяння вміст гумусу зменшується 

на 35–40 %, тоді як на виробництво 1 т зерна озимої пшениці витрачається 

близько 0,19–0,52 т гумусу, залежно від типу ґрунту [167]. 

 

 

Рис. 3.12. Динаміка вмісту органічної речовини (гумусу)  

в ґрунтах України, % 

Джерело: дані ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 
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Зменшення середньозваженого показника вмісту гумусу відповідно 

вплинуло на перерозподіл площ угідь за рівнем його забезпечення. 

Порівняно з п‘ятим туром обстеження ґрунтів частка площ із дуже високим 

його вмістом (> 5,1 %) загалом в Україні зменшилася з 6,4 до 2,4 % від 

обстеженої площі, високим (4,1–5,0 %) – з 24,9 до 19,2 %. Натомість 

збільшилася з середнім і підвищеним вмістом на 5,8 та 3,6 % відповідно 

(рис. 3.13) [177]. 

 

Рис. 3.13. Динаміка розподілу ґрунтів України за вмістом гумусу, 

1990–2015 рр. 

Джерело: сформовано за даними ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 
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Донецькій, Полтавській і Хмельницькій областях – відповідно на 0,57; 0,39 і   

0,31 % 

Таблиця 3.12 

Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах України, 1990 – 2015 рр. 

Області 

Вміст гумусу, % 

1990 р. 2000 р. 2005 р. 2015 р. 
2015 р. до 

1990 р., +,– 

АР Крим 2,51 2,40 2,32 – х 

Вінницька 2,75 2,4 2,73 2,70 –0,05 

Волинська 1,85 1,69 1,59 1,56 –0,29 

Дніпропетровська 3,77 3,77 3,88 3,77 0 

Донецька 4,37 4,29 4,19 3,80 –0,57 

Житомирська 2,01 1,95 1,92 2,01 0 

Закарпатська 2,21 2,08 2,19 2,56 +0,35 

Запорізька 3,32 3,33 3,54 3,40 +0,08 

Івано-Франківська 3,12 3,39 3,78 3,28 +0,16 

Київська 2,60 2,60 2,87 2,98 +0,38 

Кіровоградська 4,16 4,17 4,22 4,11 –0,05 

Луганська 4,17 4,18 4,01 3,91 –0,26 

Львівська 2,26 2,65 2,47 2,67 +0,41 

Миколаївська 3,46 3,28 3,32 3,24 –0,22 

Одеська 3,57 3,27 3,28 3,77 +0,20 

Полтавська 3,57 3,32 3,39 3,18 –0,39 

Рівненська 2,23 2,23 2,22 2,27 +0,04 

Сумська 3,37 3,38 3,53 3,50 +0,13 

Тернопільська 3,16 3,12 3,12 3,13 –0,03 

Харківська 4,40 4,29 5,80 4,10 –0,30 

Херсонська 2,15 2,14 2,46 2,45 +0,30 

Хмельницька 3,27 3,02 3,00 2,96 –0,31 

Черкаська 3,25 3,20 3,26 3,06 –0,19 

Чернівецька 2,37 2,22 2,29 2,60 +0,23 

Чернігівська 2,51 2,26 2,27 2,41 –0,10 

Україна  3,36 3,19 3,15 3,16 –0,20 

Джерело: дані ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 

 

За даними бонітування ґрунтів за їх якістю, спостерігається також 

просторова диференціація сільськогосподарського землекористування в 

Україні. Так, за середнього балу бонітету в Україні 39,5 за результатами 
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останнього туру обстежень, цей показник варіює в регіонах у діапазоні від 

34,0 балів у Херсонській області до 67,0 балів у Кіровоградській (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Середній бал бонітету обстежених ґрунтів за регіонами 

України, балів 

Джерело: сформовано за даними останнього туру обстежень ґрунтів 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 

 

Варто зазначити, що для отримання актуальної та достовірної 

інформації про стан родючості земель, потрібне проведення якісної оцінки, 

інвентаризації та паспортизації земель, облік показників стану родючості 

ґрунтів земель, в тому числі за допомогою вдосконалення законодавчого 

регулювання зазначеної державної функції. 
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Загалом можна зробити висновок, що розвиток ринкових відносин у 

реальному секторі економіки спричинив велику кількість проблем в 

організації та функціонуванні моніторингу земель. Спроби здійснювати 

управління земельними ресурсами «старими», адміністративними методами 

успіху не приносять. Створені в країні за останні роки органи управління 

земельними ресурсами не змогли сформувати не тільки ефективної системи 

управління цими ресурсами, а й втратили контроль за раціональним 

використанням та охороною земель. Це доводять такі факти [255]: 

знижується вміст гумусу в ґрунтах; погіршуються біологічні та фізичні 

властивості ґрунтів; підвищується рівень деградації земель; повністю 

відсутнє наукове землевпорядкування; розділ земель здійснюються без будь-

якого врахування державних інтересів; ліквідована система державних 

землевпорядних організацій тощо. 

Організація ефективної системи моніторингу є першочерговим 

завданням для контролю та регулювання у сфері земельних відносин. 

Накопичені впродовж моніторингу дані є базисом для ухвалення відповідних 

управлінських рішень уповноваженими органами щодо землекористування 

та землеохорони, які дозволяють цим органам ставити певні вимоги 

власникам та користувачам земельних ділянок стосовно ліквідації чи 

попередження порушень у даній сфері, а також у разі їх виявлення 

притягнення до відповідальності тих землевласників чи землекористувачів, 

які вчинили такі правопорушення. 

Досягнення результативності у спостережній роботі у сфері 

землекористування є вкрай непростою задачею, що вимагає подолання низки 

організаційно-інституційних, техніко-технологічних та багатьох інших 

проблемних аспектів. З-поміж основних чинників, які спричиняють нині 

мізерний рівень ефективності здійснюваного моніторингу угідь, варто 

виокремити низький рівень уніфікації нормативного та регламентного 

забезпечення моніторингу, його технічного забезпечення та взаємодії 

суб‘єктів. Суттєвою прогалиною також можна вважати брак необхідного 
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фінансового забезпечення для реалізації робіт у сфері такого моніторингу, 

здебільшого в аграрному секторі. 

Недоліками ефективного функціонування системи моніторингу земель 

є також [192; 197; 338]: 

 брак єдиної спостережної мережі; 

 відсутність сучасного методично-технічного забезпечення; 

 брак новітнього техніко-технологічного забезпечення осередків 

системи моніторингу; 

 розбалансованість певних складових інформаційного забезпечення, 

якими користуються суб‘єкти спостережної діяльності; 

 часткове збалансування визначених норм та законодавчо 

встановлених положень щодо моніторингу земель нинішнім вимогам тощо. 

Водночас, згідно з відповідними спостереженнями, можна дійти 

висновку, що теоретико-методологічні засади земельного моніторингу наразі 

не достатньою мірою досліджені, призводячи до певних труднощів в аспекті 

його професійної, кваліфікованої та повномасштабної реалізації в межах 

проведення виробничої діяльності. Така ситуація спричинена істотною 

ресурсомісткістю цього виду робіт, а також частою відсутністю швидкого 

результату. Зазначене спричинило сегментування та подрібнення науково-

технічного забезпечення системи моніторингу земель, що позначилось 

насамперед на землях сільськогосподарського призначення. 

Сьогодні з метою отримання відомостей про потенційні можливості 

використання, продуктивності і якості сільськогосподарських земель 

необхідно систематизувати значний обсяг статистичної звітності, дані 

агрохімічних обстежень, схеми та карти ґрунтів, топографічні карти, 

ландшафтні характеристики угідь, іншу інформацію, яку збирають протягом 

усього циклу функціонування земельної ділянки. На основі цього виділимо 

необхідні напрями вдосконалення збору інформації: визначення сукупності 

показників, що характеризують стан та рівень використання 

сільськогосподарських земель; обґрунтування показників впливу 
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антропогенних і природних чинників на земельно-ресурсний потенціал і його 

складові; визначення оптимальних значень згаданих показників з метою 

порівняння фактичних показників з нормативами. 

Ще одним недоліком чинної системи моніторингу земель є її 

статистичний характер, наприклад, агрохімічна  паспортизація  орних  земель 

здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних 

насаджень – через кожні 5 - 10 років і є обов'язковою для всіх землевласників 

та землекористувачів [192]. Сьогодні ж, з урахуванням існуючих 

інноваційних технологій, актуальним питанням є своєчасне поновлення 

геопросторових даних з метою оперативного здійснення еколого-економічної 

оцінки використання земель в умовах зміни кон‘юнктури аграрного ринку. У 

цьому контексті важливим питанням є формування умов, за яких відомості 

інтегрованої земельно-інформаційної системи будуть постійно 

оновлюватись, що дасть змогу за допомогою певних алгоритмів здійснювати 

еколого-економічну оцінку сучасного стану та тенденцій використання 

земель і забезпечувати інформаційну основу для ефективного управління 

земельними ресурсами. 

Вибір інструментів створення інформаційної системи моніторингу 

земель визначається обсягом, структурою і характером інформаційних 

потоків, вимогами до надійності системи і збереження інформації. При цьому 

варто врахувати особливості інтеграції (про яку йшлося раніше) 

інформаційної системи моніторингу земель у загальну систему 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами. Окремої 

уваги заслуговує моніторинг земель, як інструмент формування просторової 

інформації для Національного інфраструктури геопросторових даних. Це 

дасть змогу уникнути дублювання інформації земельного кадастру і 

моніторингу, а також виявити негативні процеси щодо стану земель та 

запроваджувати дії щодо їх негайного усунення. 

Автоматизовані системи ДЗК і моніторингу хоч і є складовими системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, виконують 
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різні завдання та розкривають різні сторони суспільно необхідної інформації 

про землю. Забезпечення їх ефективної взаємодії сприятиме можливості 

усунення ймовірних інформаційних повторень і непотрібних реплік, а також 

істотних прогалин в інформаційній перенасиченості, що допоможе 

відображати реальні й необхідні дані у сфері землекористування. Тож, 

належна робота вказаних систем повинна передбачати дотримання вимог 

положення функціонального розподілу. 

Удосконалення процедури здійснення моніторингу земель передбачає 

оптимізацію методики його проведення. За оцінками фахівців, наразі в 

Україні не існує єдиної методики проведення спостережень, що зумовлено 

відсутністю моніторингових мереж, а також сучасної інформаційної системи 

про стан природних ресурсів, зокрема – земельних. На думку науковців, 

вимогам моніторингу відповідає наразі лише агрохімічне обстеження земель 

сільськогосподарського призначення, здійснюване мережею регіональних 

центрів, за результатами якого проводиться паспортизація земельних ділянок 

з видачею агрохімічних паспортів [163]. Проте, як зауважує більшість 

фахівців, агрохімічне обстеження не є моніторингом: паспортизація не дає 

повного уявлення про стан земель, вона проводиться не на постійних 

ділянках і за дуже обмеженим переліком показників, а орієнтована лише на 

оцінку окремих характеристик (поживного режиму ґрунту, реакції 

ґрунтового розчину та деяких забруднювачів тощо), не визначаючи інших 

численних фізичних, хімічних та біологічних показників [31]. Матеріали, 

отримані за допомогою системи моніторингу земель, дозволяють 

здійснювати регулярні уточнення та вносити певні поправки до кількісних 

нормативних значень, а також до визначеного набору форм забруднення, які 

слід контролювати. Об‘єктивні та вичерпні дані щодо трансформацій у 

структурі якісного стану угідь потрібні для оцінювання рівня 

результативності програм та певних заходів з охорони земель, а також 

фінансового забезпечення, необхідного для реалізації вказаних цілей. 
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Поліпшення методичних підходів для досягнення високого рівня 

проведення моніторингу земель (тобто його обґрунтованості, змістовності, 

вичерпності, коректності та точності), завдяки розробленню відповідного 

нормативного забезпечення та застосуванню визначених стандартів, повинно 

скеровуватися в напрямі інтегрованості вітчизняної системи моніторингу до 

її міжнародних аналогів, що, своєю чергою, потребує збалансування, 

адаптування й узгодження з нормами та вимогами європейських країн щодо 

реалізації моніторингу угідь, запровадження визначеного інституційного 

інструментарію щодо міжнародної співпраці у цій сфері. 

Вирішення окресленого кола проблем можливе в разі об‘єднання 

зусиль усіх суб‘єктів системи моніторингу та координації їхніх дій, 

забезпечення безперервності спостережень за складовими середовища, 

вдосконалення нормативного, методичного, організаційного та технічного 

забезпечення для створення цілісної мережі спостережень на основі сучасних 

інформаційних технологій і створення банків даних. 

Для забезпечення моніторингу необхідно насамперед визначити 

інформаційні потреби всіх суб‘єктів, створити систему оцінки стану 

досліджуваного середовища на основі широкого переліку показників, 

розробити та реалізувати програми моніторингу різних рівнів, провести 

необхідні базові спостереження та забезпечити постійні збирання, 

оброблення та аналіз даних моніторингу та оцінку якості такої інформації, 

розробити на її основі моделі змін середовища, підготувати висновки та 

сформувати пропозиції. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Сьогодні основним інструментом забезпечення органів 

управління інформацією про земельні ресурси є матеріали кадастрового 

обліку та статистичної звітності, що дають змогу проаналізувати розподіл 

земель за формами власності на землю,  категоріями  цільового  
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використання,  власниками та користувачами землі тощо. Однак чинна 

система статистичних спостережень та кадастрового обліку земель 

спрямовується переважно на систематизацію правових характеристик і меж 

землеволодінь. Вона є недостатньою для потреб еколого-економічного 

обґрунтування використання земельних ресурсів. 

2. Державний земельний кадастр нині майже не зорієнтовано на 

облік необхідної інформації про землю як про природний ресурс. Це 

призводить до того, що уявлення про землю як об‘єкт управління в процесі 

кадастрового обліку виявляється недостатньо сформованим, відомості 

земельного кадастру не дають вичерпного уявлення про еколого-

економічний стан землекористування, що своєю чергою може спричинити 

прийняття екологічно необґрунтованих управлінських рішень.  

3. Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами в Україні дозволив систематизувати основні 

проблеми, які потребують першочергового вирішення, а саме: чинна система 

статистичних спостережень та кадастрового обліку земель майже не 

зорієнтовані на облік необхідної інформації 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. 

4. Встановлено, що створення земельно-кадастрових карт та інших 

планово-картографічних матеріалів за результатами зйомок, опис 

характеристик земель і облік цієї інформації в базах даних автоматизованої 

системи земельного кадастру є основою для вирішення завдань оцінки та 

оподаткування земель. Проте достовірність та якість відповідної інформації є 

недостатньою. 

5. Економічний ефект від функціонування системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами досягається через реальну 

економічну віддачу від оптимальних управлінських рішень за рахунок 
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отриманої інформації. Зокрема, цей ефект може бути досягнутий завдяки 

підвищенню обсягів надходження податків за землю, підвищенню 

врожайності сільськогосподарських культур, поліпшенню якісних 

характеристик ґрунтів тощо. 

6. Перехід світової спільноти на цифровий формат обміну даними 

дає змогу здійснювати управління земельними ресурсами через інтегровані 

операційні системи. Інтеграція інформаційних систем у сфері земельних 

відносин, зокрема системи земельного кадастру, моніторингу земель, 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, матеріалів Державного 

фонду землевпорядної інформації та Державного картографо-геодезичного 

фонду, відомчих кадастрів та баз даних міністерств і відомств, а також 

науково-дослідних інститутів та інших організацій, дозволить підвищити 

ефективність та оперативність інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами. 

7. Формування інформаційного простору автоматизованої системи 

повинно здійснюватися 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 ресурсами, тому особливе значення для 

цілей управління має зв‘язок зі системою цього моніторингу.  

8. Основою технічного забезпечення моніторингу земель є 

автоматизована інформаційна система, а дані, отримані під час проведення 

моніторингу, повинні були систематизовані й передаватися на зберігання до 

державного фонду даних, отриманих у результаті проведення землеустрою, 

паспортизації та інших заходів. При цьому багатоаспектний принцип 

формування баз даних моніторингу земель передбачає отримання текстових, 

табличних і картографічних документів різного тематичного змісту і різних 

масштабів як основної просторово-організованої інформації, структурованої 

відповідно до різних рівнів управління земельними ресурсами. 
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9. Упродовж найближчих періодів визначальною умовою розвитку 

системи землекористування є 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 систему оцінки стану 

досліджуваного середовища на основі широкого переліку показників, 

розробити та реалізувати програми моніторингу різних рівнів, провести 

необхідні базові спостереження та забезпечити постійні збирання, 

оброблення та аналіз даних моніторингу, оцінку якості відповідної 

інформації, розробити на основі відповідної інформації моделі змін 

середовища, підготувати висновки та сформувати пропозиції. 

10. Сьогодні з метою отримання відомостей про потенційні 

можливості використання, продуктивності і якості сільськогосподарських 

земель необхідно систематизувати значний обсяг статистичної звітності, дані 

агрохімічних обстежень, схеми та карти ґрунтів, топографічні карти, 

ландшафтні характеристики угідь, іншу інформацію, яку збирають протягом 

усього циклу функціонування земельної ділянки. З урахуванням цього 

виділено необхідні напрями вдосконалення збору інформації: визначення 

інформаційних потреб всіх суб‘єктів земельних відносин; створення системи 

оцінки стану землекористування на основі сукупності показників, що 

характеризують стан та рівень використання земель; визначення 

обґрунтування показників впливу антропогенних і природних чинників на 

земельно-ресурсний потенціал і його складові; визначення оптимальних 

значень згаданих показників з метою порівняння фактичних показників з 

нормативами; розробка та реалізація програми моніторингу земель різних 

рівнів; проведення базових спостережень та забезпечення постійного 

збирання, оброблення та аналізу даних моніторингу та оцінку якості такої 

інформації, розробити на її основі моделі змін землекористування. 
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11. Удосконалення процедури здійснення моніторингу земель 

передбачає оптимізацію методики його проведення. Поліпшення методичних 

підходів для досягнення високого рівня проведення моніторингу земель 

(тобто його обґрунтованості, змістовності, вичерпності, коректності та 

точності), завдяки розробленню відповідного нормативного забезпечення та 

застосуванню визначених стандартів, повинно скеровуватися в напрямі 

інтегрованості вітчизняної системи моніторингу до її міжнародних аналогів, 

що, своєю чергою, потребує збалансування, адаптування й узгодження з 

нормами та вимогами європейських країн щодо реалізації моніторингу угідь, 

запровадження визначеного інституційного інструментарію щодо 

міжнародної співпраці у цій сфері. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [247; 259; 260; 264; 272; 284; 290; 307; 383; 384. 
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РОЗДІЛ 4 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

4.1. Інтегрована модель системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами 

 

За нинішніх умов господарювання в реальному секторі економіки 

зростає потреба в інформації про земельні ресурси як основі для планування, 

регулювання, контролю та організації раціонального землекористування. Для 

ефективного управління в цій сфері необхідними є достовірні й  актуальні 

дані про об'єкти і процеси, а також передові технології накопичення, обробки 

та подання інформації. Незважаючи на це, проблема впровадження 

автоматизованих земельно-інформаційних систем у вітчизняній практиці 

управління досі залишається нерозв‘язаною. Актуальність вказаного питання 

зумовлено також необхідністю вдосконалення теоретико-методичних засад 

формування інтегрованої земельно-інформаційної системи, що є 

інформаційно-ресурсною основою сучасного землеустрою та раціонального 

землекористування. На нашу думку, дослідження  вказаного питання 

потребує системного підходу, тобто формування інтегрованої моделі системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, що 

охоплює просторові, правові, економічні та екологічні аспекти забезпечення 

збалансованого управління земельними ресурсами. 

Накопичення інформаційного масиву не сприяє підвищенню 

репрезентативності геопросторових та картографічних даних у сфері 

землекористування. Таке протиріччя спричинено відсутністю загального 

підходу до інтеграції різнорідних інформаційних даних в єдиній земельно-

інформаційній системі. Концептуальне розв‘язання вказаної проблеми 

полягає в розробці теоретико-методичних засад і практичних напрямів 
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формування моделі системи інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами. 

З метою ефективного регулювання земельних відносин органи 

державної влади будь-якого рівня потребують використання оперативної 

різнорідної (кадастрової, топографічної, статистичної, геологічної, 

екологічної, економічної тощо) інформації. Ця інформація повинна бути 

зрозумілою, тобто мати таку форму, яка дасть змогу здійснити її ґрунтовний 

аналіз та прийняти раціональне управлінське рішення. Тому накопичення 

різноманітної інформації та переформатування її зручну для проведення 

аналізу форму – це одне з основних завдань земельно-інформаційних систем. 

Загалом земельно-інформаційна система – це програмний комплекс, який 

охоплює операції з пошуку, реєстрації, накопичення, узагальнення та 

використання інформації для забезпечення кадастру, проєктування, 

планування, проведення аналітичних розрахунків, здійснення обліку та 

формування звітності про використання та охорону об‘єктів 

землекористування. 

Комплексне дослідження якісних та кількісних показників земельних 

ресурсів є основним підходом, що дає змогу отримати дані про фактичний 

стан земельних ресурсів у просторовому аспекті. Проте таке дослідження 

неможливе без інтегрованої інформаційної системи, яка б містила 

вищезгадані комплексні дані. Ефективно функціонуюча інформаційна 

система – один з найважливіших чинників забезпечення максимального 

економічного ефекту управління земельними ресурсами. 

У зв‘язку з тим, що земельні ресурси в системі управління традиційно 

розглядають як елемент земельних відносин, що визначає зміст систем 

взаємодії суб‘єктів землекористування, які виникають в процесі володіння, 

користування та розпорядження землею як чинником виробництва і 

просторовим базисом господарської діяльності, рівень інтеграційно-

процесної впорядкованості системи управління земельними ресурсами 

залежить від багатоступеневості її особливостей, значного діапазону 
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виконуваних загально-характерологічних управлінських функцій, 

варіативності суб‘єктів землекористування та різновекторної спрямованості 

їх інституційно-економічних зацікавлень. 

Нарощення рівня інформаційної розрізненості в аспекті відображення 

сучасного та тенденційного розвитку об‘єкта управління й навколишнього 

середовища виникає через збільшення обсягу функціональних задач, які 

виконуються управлінською системою управління, а також унаслідок 

виникнення нових варіантів та перспектив для збирання, накопичення й 

аналізу відповідних інформаційних даних. 

Алгоритм розробки інформаційних аналітичних систем, в тому числі і 

для потреб в сфері земельних відносин, в загальному вигляді потребує 

створення так званих моделей даних, що найбільш адекватно ілюструють 

об‘єкт дослідження. Для створення подібних моделей, використовують, в 

основному, два підходи, один з яких заснований на життєвому циклі системи, 

це так званий лінійний підхід, інший на макетування інформаційної системи. 

Можливо також використання серії підходів, заснованих на об'єднанні і 

комбінуванні елементів лінійного підходу з філософією макетування 

(інкрементна модель) [101; 134; 172]. 

Лінійний підхід реалізуються через процес розробки інформаційної 

системи як послідовність певних фаз: аналіз, проєктування, кодування, 

тестування, супровід [154]. На практиці, перераховані фази не завжди 

дотримуються суворої послідовності, спостерігаються їх часткова заміна, 

окрім цього будь-яку з фаз можна починати до того, як буде повністю 

закінчена попередня. 

При використанні методу макетування [248] основні вимоги до системи 

визначаються замовником. Після цього відразу ж створюється макет 

інформаційної системи, в якому вже враховуються основні вимоги до неї. В 

нашому випадку ці вимоги визначаються основними функціями управління 

земельними ресурсами. 
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Від ступеня ефективності функціонування інформаційного 

інфраструктурного забезпечення має в цілому залежати інфраструктурне 

інтеграційно-функціональне наповнення системи управління земельними 

ресурсами в контексті гарантування відповідного рівня інформаційних 

уточнень та моделей, які продукуються цією системою. Пропонується 

інтегрована модель формування системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами, що передбачає виділення таких блоків 

(підсистем): 

 джерела інформації; 

 інформаційний простір; 

 інфраструктурне забезпечення; 

 функціональне використання інформації; 

 процес інформаційного забезпечення. 

Центральною та першочерговою ціллю інформаційної інфраструктури 

системи управління земельними ресурсами є відображення у вільному 

доступі об‘єктивних, відповідних та необхідних даних, які нададуть 

можливість ефективного функціонування такої системи, а також забезпечать 

раціональне використання і відтворення земель (рис. 4.1). 

Передусім слід окреслити функціональну належність та загальну 

структуру відповідних елементів вказаної моделі, після чого потрібно 

узгодити інтеграційні процеси в аспекті подальшого інформаційного обміну 

на базі реалізації визначених міжвідомчих взаємозв‘язків. Водночас треба 

пам‘ятати про технологічні аспекти формування накопичуваних 

інформаційних матеріалів, які передбачають вільний доступ не лише до 

різного роду інформації (у т. ч. державного значення), а також її збирання 

завдяки пошуку своїх власних інформаційних джерел, які можуть виникати в 

процесі накопичення, аналізу, опрацювання та модернізації отримуваних 

інформаційних потоків. 
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Рис. 4.1. Інтегрована модель системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами 

Джерело: сформовано автором. 
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Формування продуктивної інформаційної інфраструктури в системі 

управління земельними ресурсами має на меті забезпечення збалансованого 

взаємоузгодженого функціонування управлінських структур на всіх рівнях. 

Функціональні обов‘язки таких управлінських органів передбачають: 

 гарантування раціонального землекористування та землеохорони; 

 створення єдиного інформаційного простору; 

 подолання проблемних аспектів у частині частково наповненого, 

неструктурованого інформаційного наповнення, усунення інформаційних 

повторень та протиріч, отримуваних із різних осередків; 

 гарантування вільного та прозорого інформаційного доступу. 

Створення єдиного інформаційного простору передбачає повне 

усунення всіх видів невідповідностей та дублювань у процесі збору, 

накопичення й аналізу інформаційних матеріалів на кожному з етапів 

звітного відображення, а також уніфікацію електронних форм усіх видів 

звітності. Ґрунтуючись на системі отримуваних різноманітних 

інформаційних матеріалів, створюється певний інформаційний базис, у 

межах якого виокремлюють відповідні блочні інформативні групи, що 

містять визначені спектри впорядкованих даних, а саме: 

 площу і склад земель за суб‘єктами землекористування, 

визначеними селищними територіями, районами тощо; 

 визначені форми землеволодіння за відповідними територіальними 

утвореннями; 

 землекористування за категоріями земельних угідь та їх цільового 

використання; 

 динамічні оціночні показники рівня родючості ґрунтів, балансу 

гумусу в ньому тощо; 

 оціночні показники споживчих якостей земельних ресурсів; 

 дані щодо земельного обігу та землеволодінь різної форми 

власності; 
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 ефективність сільськогосподарського землекористування за 

користувачами в розрізі визначених територіальних утворень; 

 рівень екологічної безпечності визначених агроекосистем і 

агроландшафтів. 

Ефективна робота інформаційної інфраструктури в системі управління 

земельними ресурсами як цілісної техніко-технологічної мережі можлива 

тільки за умови раціонального функціонування допоміжних інструментів, 

зокрема інституційно-правового, організаційно-фахового, програмно-

апаратного забезпечення тощо. 

Різноступеневість особливостей системи управління земельними 

ресурсами має на меті можливість вільного інформаційного доступу всіх 

управлінських органів різного ієрархічного рівня (від держави до суб‘єкта 

господарювання) у сфері землекористування. Серед головних функцій 

інтегрованої системи інформаційного забезпечення управління земельними 

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

зокрема [102; 136; 159]: 

 облік земельних ділянок, виділення їх кордонів і проведення 

кадастрової 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 документації за 

регламентації взаємозв'язків і координації діяльності уповноважених органів 

і відомств у сфері земельних відносин; 

 складання програм і прогнозів використання земель 

сільськогосподарського призначення; 

 планування раціонального використання та охорони земельних 

ресурсів; 
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 створення та розвитку інформаційної інфраструктури обігу 

земель сільськогосподарського призначення; 

 розробка заходів земельного контролю та моніторингу 

використання зазначених земель; 

 підготовка документів територіального планування та 

просторового розвитку країни. 

Водночас, окрім основної функціональної належності системи 

управління земельними ресурсами в аспекті управлінської діяльності, існує 

також низка специфічних функцій інформаційного спрямування, а саме: 

 визначення та аналіз інтересів суб‘єктів управлінської діяльності, а 

також встановлення визначених орієнтирів інформаційної інфраструктури; 

 створення єдиного інформаційного простору, а також забезпечення 

ефективного збирання, накопичення, упорядкування, узгодження 

інформаційних матеріалів та обміну ними; 

 перевірка та підтвердження системи інформаційного забезпечення, 

що відповідає інформаційним орієнтирам, а також результативне її 

створення; 

 удосконалення структурно-змістового наповнення та концентрації 

отримуваних інформаційних матеріалів в аспекті відповідності 

управлінським функціям; 

 поліпшення структурно-змістової складової інформаційного 

забезпечення, що дасть змогу отримувати інформацію в достатньому обсязі 

та з необхідною мірою відповідності одержуваного результату бажаному, 

якої потребує система управління земельними ресурсами задля виконання 

всіх визначених функцій; 

 забезпечення вільного регульованого, впорядкованого та 

структурованого доступу до єдиного інформаційного простору згідно з 

відповідними правомочностями системи управлінських органів, а також 

певних фахівців у цій сфері; 
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 гарантування інформаційної безпечності суб‘єктів господарювання 

та інших користувачів, а також захист їхніх особистих даних; 

 створення тенденційних моделей процесів землекористування та 

землеохорони. 

Для реалізації робіт із землеустрою та ведення земельного кадастру 

повинен існувати картографічний базис. Колись основною перепоною 

вільного доступу (відповідно до вказаних цілей) до документів Державного 

картографо-геодезичного фонду України був гриф секретності. Найбільше ж 

таємність картографічної інформації позначилася на формуванні 

внутрішнього попиту на топографічні карти: його повністю було втрачено і 

через таємність, і через застарілість інформації про стан місцевості, не 

проведення її систематичного оновлення. 

Перша половина 90-х рр. ХХ ст. характеризувалася значними 

щорічними обсягами робіт Укргеодезкартографії з оновлення топографічних 

карт та їх друкування. Проте у 1996 - 1997 рр. ситуація різко погіршується, 

що пов'язано зі щорічним істотним скороченням бюджетного фінансування 

на виконання загальнодержавних картографічних робіт. Кількість 

оновлених Укргеодезкартографією номенклатурних аркушів топографічних 

карт (а це переважно карти масштабів 1:10 000 і 1:25 000) зменшилася з 

3136 аркушів у 1992 р. до 297 у 1997-му та жодного аркуша - у 2000-му. 

Аналогічно скоротились обсяги видання топографічних карт військовим 

відомством: 1992 р. – 7,0 млн прим., 1993 р. – 12,8, 1997 р. – 0,52 млн прим. 

[160]. 

В основі сучасної системи геопросторової інформації – топографічні 

карти, які створюються в єдиній системі просторових координат і висот за 

уніфікованими та узгодженими між собою умовними знаками та 

класифікаторами. Через послідовне скорочення бюджетного фінансування 

нині маємо катастрофічну ситуацію з актуальністю топографічних карт. 

Абсолютна більшість номенклатурних аркушів топографічних карт 
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масштабів від 1:10 000 до 1:200 000 застаріла і не відповідає сучасному стану 

місцевості: 98,4 % топографічних карт цих масштабів відображають 

інформацію про стан місцевості більш як десятирічної, а 70,3 % – більш як 

двадцятирічної давності. Перестав працювати технологічний ланцюжок 

послідовного укладання топографічних карт від великих масштабів до 

дрібніших [125]. 

З огляду на міжсекторальне й різноорієнтоване призначення 

топографічних матеріалів та нарощення обсягу відповідних вимог щодо їх 

якісного наповнення і зростаючої злободенності в аспекті повсюдного 

використання програмного забезпечення геоінформаційних систем, 

першочерговості набуває необхідність формування ефективної системи 

державного топографічного моніторингу. Вказану систему слід досліджувати 

в аспекті вагомого елементу Національної інфраструктури геопросторових 

даних. 

Трансформації в напрямі модернізації технологічної складової, зокрема 

щодо переходу на «цифрову» системи управління земельними ресурсами, 

мають на меті перетворення ідеологічної компоненти інформаційного 

інфраструктурного наповнення, що зумовлено певним зміщенням орієнтирів 

згідно з вектором системного впорядкованого виконання загально-

характерологічних управлінських функцій [83]. 

Планомірно-футурологічне підґрунтя інформаційної інфраструктури 

системи управління земельними ресурсами має створюватися з огляду на 

врахування комплексу оптимізаційних та імітаційних економіко-

математичних моделей, які надають можливість: 

 здійснювати оцінювання варіативності землекористування, зокрема 

продуктивних сільськогосподарських угідь; 

 проводити моделювання процесів землекористування, 

землеохорони та відтворення ґрунтів; 
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 досліджувати найкращі та найбільш прийнятні показники й 

напрями розвитку суб‘єктів господарювання, які забезпечують відповідний 

результативний рівень ведення сільськогосподарської діяльності; 

 здійснювати проєктування збалансованих ландшафтів, а також 

дослідження екосистемних трансформацій територій унаслідок реалізації 

низки землевідтворювальних та інших землеохоронних і землезахисних 

заходів. 

Централізована функціональна локалізація формування 

інформаційного наповнення системи управління земельними ресурсами 

забезпечує можливість ресурсного акумулювання на впровадженні 

відповідних характерних рішень і програм, реалізація яких сприятиме 

автоматизації процесу розв‘язання шаблонних задач інформаційного 

характеру, що впливають на загально-характерологічні управлінські функції 

у сфері землекористування. У зв‘язку з цим має бути сформульований 

відповідний план дій щодо інформаційного забезпечення системи управління 

земельними ресурсами, здійснена уніфікація задач цієї системи, а також 

проведена розробка (чи, в разі наявності – удосконалення та обґрунтування) 

інструментально-методичного наповнення в площині реалізації визначених 

системою задач. 

Застосування уніфікованого підходу до створення сприятливого базису 

«цифрової» системи управління теж дасть змогу суттєво скоротити обсяги 

витрат на його розроблення та запуск, зменшити трансакційні витрати на 

кожному рівні управління, збільшити рівень продуктивності праці, а також 

взаємодії всіх учасників земельних відносин в аспекті реалізації 

управлінських функцій. 

Загалом до базової структури системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами необхідно залучити найважливіші 

інформаційні підсистеми. На рис. 4.2 наведено структурно-логічну схему 
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об'єднання зазначених простих інформаційних модулів у складнішу 

земельно-інформаційну систему. 

 

 

Рис. 4.2. Структурно-логічна схема об'єднання окремих простих 

інформаційних модулів у більш складну земельно-інформаційну систему 

Джерело: сформовано автором на основі [31; 38]. 

 

Зауважимо, що в процесі формування інформаційної системи базисом 

виступають нинішні інформаційні бази даних, які можна вважати важелем 

упорядкування інформаційних потоків та які дозволяють розв‘язувати низку 

певних задач, зокрема щодо забезпечення точок накопичення та актуалізації 

інформаційних ресурсів. Землекористування має доволі широкий галузевий 

спектр. Зокрема, це кадастрова діяльність, землевпорядкування, облік і 

моніторинг земель, охорона земель тощо. Тож, система інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами має охоплювати різні 

інформаційні блоки, а саме: статистичний, законодавчий, просторовий, дані 

землеустрою тощо, які потрібно розкласифікувати згідно з їх локалізацією у 

визначених структурних інформаційних базах. Водночас треба користуватися 

нескладними інформаційними засобами. Приміром, застосування простих 

сервісів, необхідних для міжвідомчої взаємодії, дозволяє отримати певні 

плюси в аспекті розвитку, використання та управління інформаційною 

складовою загалом. Тобто система інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами є цілісним, структурованим, упорядкованим 
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інституціональним, картографічним, землевпорядним, моніторинговим, 

кадастровим, реєстраційним і статистичним відтворенням інформаційних 

матеріалів щодо земельного фонду країни. 

Сьогодні умови господарювання зумовлюють необхідність створення 

інформаційної системи, що забезпечує раціональне управління земельними 

ресурсами на місцевому рівні. Адже багато проблемних питань можуть і 

повинні вирішуватись на місцевому рівні. Це дає змогу врахувати екологічні 

інтереси населення відповідних територій при прийнятті рішень щодо 

розвитку продуктивних сил, передачі окремих природних об‘єктів у 

користування юридичним і фізичним особам тощо. 

Така інформаційна система може бути представлена у вигляді 

автоматизованої бази, яка систематизує інформацію про земельно-ресурсний 

потенціал територіальної громади. Це є безсумнівною перевагою, адже 

постійне вдосконалення інформаційних технологій спрощує процес обробки і 

зберігання даних для організації процесу використання й охорони земельних 

ресурсів на місцевому рівні. На сучасному етапі у зв‘язку з децентралізацією 

влади найскладнішою проблемою є розробка інструментарію регулювання 

земельно-майнових відносин з урахуванням інтересів усіх суб‘єктів на рівні 

територіальних громад, що забезпечують комплексний розвиток території з 

урахуванням численних екологічних обмежень. 

Вирішальним завданням формування землекористування на рівні 

територіальних громад (особливо міських) в умовах екологічної 

забрудненості територій є здійснення комплексу заходів щодо створення 

ефективної природоохоронної діяльності. Крім того, виникає необхідність 

створення взаємодії взаємообумовлених систем на всіх рівнях управління 

земельногосподарськими системами, що покликане забезпечити прийняття 

найефективніших рішень з питань екологізації цього процесу. 

Важливе місце в цьому процесі має відводитися взаємозв‘язку різних 

управлінських функцій у сфері формування інформаційних ресурсів, що 

забезпечують надійну природоохоронну діяльність на основі ефективного 
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соціально-економічного розвитку територіальних громад [18; 260]. 

Крім того, інформація про якість природних (земельних) ресурсів в її 

динаміці має використовуватися в оперативному управлінні для формування 

методів регулювання природоохоронної діяльності та, як наслідок, 

формування природоохоронної політики в цілому на сучасному рівні 

(рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Інформатизація процесу управління землекористуванням на 

рівні територіальної громади 

Джерело: сформовано автором. 

 

У більшості територіальних громад України не використовується 

принцип управління земельними ресурсами на основі достовірної та 
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систематичної інформації про стан довкілля. З урахуванням повноважень 

державних установ на безпосереднє ведення робіт з екологічного 

моніторингу широке застосування розрахунково-аналітичних методів оцінки 

стану навколишнього середовища і розширення програм моніторингу є 

найбільш перспективними напрямами розвитку екологічного моніторингу на 

рівні територіальних громад [57]. 

Базисом для цього може стати автоматизована інформаційна система, 

яка об'єднує дані моніторингу, дані за джерелами впливу на довкілля і 

різноманітну довідкову інформацію про стан земельних ресурсів та 

землекористувачів. Розвиток системи завдяки інтеграції в регіональну 

систему екологічного моніторингу істотно розширить правову базу її 

функціонування. 

Загалом на основі запропонованого підходу до еколого-економічного 

обґрунтування територіально-просторового управління земельними 

ресурсами вдосконалено процедуру регулювання природоохоронної 

діяльності в системі їх раціонального використання на рівні територіальної 

громади. Удосконалення інформаційного забезпечення управління розвитком 

землекористування на рівні територіальних громад є пріоритетним завданням 

у загальній системі природоохоронної діяльності з урахуванням підвищення 

якості довкілля. 

Інформаційне забезпечення еколого-економічного обґрунтування 

ефективності використання даних про земельні ресурси в системі 

природоохоронної діяльності відображено на рис. 4.4. Наведений 

інструментарій повинні використовувати органи влади, які забезпечують 

організацію розробки програмних нормативних документів з регулювання 

еколого-економічної ситуації в сфері землекористування та 

природокористування загалом. Як основні й допоміжні цілі створення 

інформаційної системи можуть виступати аналіз і контроль 

природокористування, екологічний моніторинг тощо. 
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Надалі скомпоновані документи також піддаються розгляду та аналізу з 

метою їх якісного обліку в розробленій моделі. Такий підхід дає змогу 

провести детальний аналіз еколого-економічної ефективності процесу 

планування та використання земельних ресурсів. 
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Рис. 4.4. Інформаційне забезпечення еколого-економічного 

обґрунтування ефективності використання даних про земельні ресурси 

Джерело: сформовано на основі [9]. 

 

Формуючи інформаційну систему земельного кадастру, необхідно 

враховувати, що кожний вид використання земельних ділянок передбачає 

вилучення з нього конкретних споживчих властивостей, і тому щодо кожної 

категорії земель повинен визначатися конкретний перелік відомостей. При 
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цьому дуже важливо дотримуватися принципу повноти відомостей 

земельного кадастру, який передбачає відображення в інформаційній системі 

всіх необхідних даних, водночас не перевантажуючи його зайвою, 

невикористовуваною інформацією. До того ж одним з основних 

управлінських принципів є принцип інформаційного балансу, згідно з яким 

будь-яка інформаційна система повинна містити оптимальну кількість 

інформації про об'єкт управління. При цьому під оптимальністю належить 

розуміти мінімум даних про об'єкт, необхідних і достатніх для прийняття 

раціональних управлінських рішень. 

Системна цілісність інформаційної основи організації 

землекористування покликана забезпечити комплексне планування 

використання земельних ресурсів з урахуванням сукупного екологічного 

впливу на їх стан, а також формування раціональної системи землеохоронної 

діяльності, що вказує на цілеспрямоване здійснення землеохоронних заходів. 

Такий підхід, як показує практика, досить повно охоплює весь процес 

формування землегосподарських систем різних територіальних утворень, що 

в кінцевому підсумку дозволяє створити сприятливі умови як 

життєдіяльності населення, так і загалом значно підвищити якість довкілля 

[58]. Забезпечити ефективність цього процесу можливо лише за умови 

залучення інформаційних технологій, які дозволять об‘єднати в єдину 

інформаційну систему весь масив інформації про стан територій, їх 

ресурсний потенціал, екологічний стан земель та раціональність розміщення 

на них природно-господарських об‘єктів. 

Отже, наявність комплексної інформаційної системи допоможе 

забезпечити раціональне землекористування та досягнути високої 

ефективності з урахуванням усіх видів та форм відомостей про земельні 

ресурси та потенціал території. З огляду на це в проєктно-кошторисній 

документації стосовно розміщення, будівництва та експлуатації об‘єктів 

нерухомості неодмінно повинен бути розділ, присвячений охороні довкілля, 

що враховує формування та реалізацію комплексної системи заходів щодо 
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забезпечення на досить високому рівні екологічної безпеки як у рамках 

окремого підприємства, так і на всій території, яку охоплює вищеназвана 

документація. Це дозволить створити передумови для ефективного залучення 

всієї території, підвищить прибутковість виробництва та сприятиме 

соціально-економічному розвитку територій. Зростання прибутковості 

виробничої діяльності дасть змогу залучити більше коштів на реалізацію 

природоохоронних проєктів та збільшити інвестування в розвиток 

екологізації виробництва. Найбільшої ефективності в цьому разі можна буде 

досягнути лише за умови чіткого здійснення всього комплексу запланованих 

заходів, які стосуються не лише процесу використання земельних ресурсів, а 

й усієї сільськогосподарської діяльності на певній території [108]. 

Еколого-економічний механізм регулювання використання земельних 

ресурсів у господарській діяльності покликаний забезпечити збереження 

прийнятного рівня екологічної безпеки в процесі виробництва. Для 

виконання цим механізмом свого прямого функціонального призначення 

необхідне формування таких інформаційних відносин, які могли б 

забезпечити функціонування суб‘єктів землекористування з огляду на їх 

складну структуру та характер. Саме тому використання інформаційних 

систем у процесі регулювання землегосподарської діяльності та забезпечення 

прийнятного рівня екологічної безпеки є надзвичайно важливим як у процесі 

розроблення природоохоронних заходів, так і під час економіко-

математичного моделювання процесів регулювання господарської діяльності 

[9, с. 19]. 

Створення інформаційних баз, здійснення моніторингу за станом 

земельних ресурсів та довкілля загалом дає можливість розробляти 

комплексні програми, які б передбачали [367]: 

 якісне планування та впровадження землегосподарських систем у 

рамках  територіальної громади; 

 розробку комплексних проєктів щодо територіальної організації 

територіальних громад; 
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 впровадження інноваційних підходів у землеустрій територіальних 

утворень; 

 формування інвестиційної привабливості територій з урахуванням 

соціально-економічного розвитку та екологічної безпеки землекористування; 

 формування науково обґрунтованої системи еколого-економічного 

управління місцевими землекористуваннями незалежно від форм власності і 

господарювання на цих територіях. 

Зважаючи на викладене, можна стверджувати, що основою для 

ефективного землекористування є інформаційні системи, які містять 

інформацію не лише про стан земельних ресурсів, їх основну 

характеристику, географічне розташування та підпорядкування, а й про стан 

довкілля, рівень та характер забруднення, джерела шкідливого впливу тощо, 

про соціальні та економічні показники – рівень соціально-економічного 

розвитку, рівень безробіття, показники фінансової та інвестиційної діяльності 

підприємств та організацій. Окрім цього, інформаційні системи повинні 

містити інформацію про перспективні напрями розвитку території згідно з 

економічними, екологічними та соціальними особливостями, що дасть змогу 

сформувати комплексну оцінку господарської та природоохоронної політики 

сільськогосподарських підприємств на тій чи іншій території. 

Структуру інформаційного забезпечення у сфері використання 

земельних ресурсів на місцевому рівні варто розглядати як масив пов‘язаних 

між собою кількісних та якісних показників у текстовій та графічній формах 

стосовно об‘єкта земельних відносин. Кожен такий об‘єкт, як було зазначено 

вище, має свої особливості, що відображається і на інформаційному 

забезпеченні. Таке забезпечення для реалізації своїх основних функцій 

вміщує блок семантичної інформації, яка має довідково-нормативний 

характер та використовується для визначення параметрів складових 

елементів будь-якого об‘єкта земельних відносин, розробки алгоритмів 

визначення характеристик такого об‘єкта. Окрім цього, сюди входить 
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нормативно-правова й соціально-економічна інформація стосовно методів 

використання ресурсного потенціалу територій. 

У зв'язку з цим постійно відбувається трансформація чи коригування 

земельно-інформаційних систем, оскільки змінюються відомості, 

удосконалюються підходи й технології, що передбачають необхідність 

переходу на інноваційні методи формування баз даних за всіма 

параметрами інформаційних ресурсів щодо землекористування 

територіальної громади. 

Загалом зазначимо, що політика органів місцевого самоврядування у 

сфері землекористування залежно від конкретної ситуації повинна 

передбачати управлінські рішення щодо збалансованого використання 

земельних ресурсів, створення сприятливих умов для розробки та 

впровадження комплексу землеохоронних заходів, спрямованих на охорону 

довкілля і, зрештою, на поліпшення життєдіяльності місцевого населення. 

Економічне стимулювання у сфері раціонального землекористування 

повинно спиратися на наукову концепцію земельної ренти. При цьому 

регулювання платежів за використання земельних ресурсів має відбуватися з 

урахуванням рентної складової і особливостей прояву її в рамках 

територіальної громади. 

 

4.2. Інфраструктурне забезпечення інтегрованої земельно-

інформаційної системи 

 

Підхід до формування інтегрованої земельно-інформаційної системи 

ґрунтується на тому, що її основою має бути інформація ДЗК, моніторингу 

земель, обліку земель та землеустрою. Це зумовлено тим, що земельні 

ділянки різного рівня (обласного, районного, міського значення тощо) 

повинні бути базою для накладання на них даних про ті види ресурсів та 

об‘єкти нерухомості, що безпосередньо розміщуються на цих земельних 

ділянках [116]. При цьому земельно-інформаційна система повинна містити 
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широкий діапазон інформації соціально-економічного, екологічного, 

демографічного та іншого характеру, що має просторову прив'язку. Галузеві 

кадастри необхідно наповнити інформацією про правовий стан землі, 

результатами економічної та якісної оцінки, прогнозними показниками та 

проєктними рішеннями. 

Своєрідність земельно-інформаційної системи порівняно з іншими 

інформаційними системами зумовлюється особливостями самого об‘єкта – 

землі. Усі елементи земельно-інформаційної системи мають високі вимоги до 

технічного забезпечення, наповнення та використання інформації, оскільки 

земля володіє унікальною цінністю в національному масштабі. Із 

впровадженням новітніх технологій автоматизації традиційні методи роботи 

з інформацією є малоефективними та і використання їх є необґрунтованим 

[124]. Тому потрібно комплексно змінювати і вдосконалювати земельно-

інформаційну систему для забезпечення високого рівня економічної та 

екологічної ефективності. 

Основна функція земельно-інформаційних систем – це формування 

інформаційної основи управління земельними ресурсами будь-якого рівня, 

забезпечення процесів прийняття ефективних управлінських рішень 

достовірною інформацією з необхідним рівнем деталізації [263]. При цьому, 

завдання інтегрованої земельно-інформаційної полягають, передусім, в 

розробці ефективної методики систематизації та зберігання інформації, а 

також візуалізації акумульованих даних. 

Обробка даних у земельно-інформаційній системі складається з п'яти 

основних етапів, наведених на рис. 4.5, серед яких: аналіз системи прийняття 

рішень (процес починається з визначення всіх типів рішень, для прийняття 

яких потрібна інформація); аналіз інформаційних вимог (визначення 

необхідного типу інформації для прийняття кожного рішення); агрегування 

рішень, для прийняття яких потрібна одна інформація (згрупування в одне 

завдання управління); проєктування процесу обробки інформації 

(розроблення реальної системи збору, зберігання, передачі та модифікації 
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інформації); проєктування і контроль системи (створення системи, що 

забезпечить оцінку інформації і надасть змогу розпізнавати й виправляти 

помічені помилки). 

 

 

 

Оперативні 

Проектування 

процесу обробки 

інформації 

Агрегування 

рішень 

Інформаційні 

вимоги 

Система прийняття 

рішень 

 

Управлінські рішення 
Контроль над 

системою 

 

Тактичні Стратегічні 

Рис. 4.5. Аналітична схема обробки даних у структурі 

земельно-інформаційної системи 

Джерело: сформовано автором на основі [159]. 

 

У функціональному аспекті земельно-інформаційна система може бути 

представлена у вигляді блоків, кожен з яких характеризує певний процес. 

Перший блок – інфраструктура земельно-інформаційної системи. У блоці 

формується  матеріальне, технологічне, технічне, кадрове забезпечення 

процесу функціонування земельно-інформаційної системи та аналізуються 

різні методи і технічні засоби її функціонування. У другому блоці 

забезпечується процес накопичення, обробки, перетворення й зберігання 

інформації. Наступний блок відповідає за аналіз ринку інформації, що дає 

змогу отримати комплексну характеристику використання інформації про 

землю з урахуванням динаміки попиту і пропозиції на об'єкти земельно-

майнового комплексу. У блоці відображаються масштаби і пропорції 
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використання інформації, тенденції та зміни інформаційного ринку, стан і 

динаміка цін на земельно-кадастрову та іншу інформацію, а також на 

земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості. У четвертому блоці 

проводиться аналіз ефективності функціонування земельно-інформаційної 

системи (збору, обробки, зберігання, надання та використання земельно-

кадастрової інформації), а також коригування елементів системи. Останній 

блок передбачає аналіз взаємодії споживачів земельно-кадастрової 

інформації. У цьому блоці здійснюються операції з вторинними 

інформаційними ресурсами, створеними на базі первинної інформації, 

встановлюються режими надання даних зацікавленим користувачам і 

порядок обміну інформацією (обсяг, структура, динаміка і якість процесу 

обміну та надання інформації) [172; 347; 362]. 

Важливим елементом інфраструктурного забезпечення системи 

управління земельними ресурсами є визначення економічної ефективності 

управлінських рішень, що розробляється з метою оцінки варіантів проекту 

землеустрою. Обґрунтування ефективності проектів землеустрою 

потребують збору, узагальнення, агрегування та аналізу великого обсягу 

фактографічної інформації [38]. Тому, для вихідних даних необхідні 

різноманітні розрахунки, що потребують великих затрат праці фахівців і 

відповідно фінансових витрат. 

Пропонована інтегрована земельно-інформаційна система дає змогу 

забезпечити вирішити низку завдань пов'язаних з управлінням земельними 

ресурсами, зокрема дозволяє [9; 76; 248; 269; 287; 306; 386]: 

 аналізувати тенденції зміни кількості земель; 

 здійснювати моніторинг змін якісного стану земель і своєчасно 

вживати заходів щодо його поліпшення; 

 оперувати інформацією про екологічні характеристики земель, що є 

суттєвими з погляду контролю за використанням та охороною земель, як 

складовими системи управління земельними ресурсами; 
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 здійснювати аналіз структури земельного фонду за кількістю 

землекористувачів, за категорією земель згідно цільового призначення, 

видами угідь тощо; 

 дослідити динаміку трансформації одних видів угідь в інші, 

своєчасно виявляти негативні тенденції і планувати заходи щодо збереження 

особливо цінних сільськогосподарських угідь; 

 підвищити оперативність розробки проєктів землеустрою, введення 

системи автоматизованого управління земельними ресурсами; 

 планувати заходи щодо раціонального використання та охорони 

земель, рекультивації порушених земель, консервації деградованих та 

малопродуктивних земель; 

 виявляти резерви для формування земель запасу з метою 

забезпечення потреби в земельних ресурсах землекористувачів; 

 формувати цінові зони для складання карти вартості землі; 

 виступати інформаційною основою в питаннях правового 

регулювання земельних відносин; 

 виявляти локальних факторів, які можуть вплинути на загальне 

значення коефіцієнтів за місцеположенням земельної ділянки при 

нормативній грошовій оцінці; 

 оперативно відслідковувати зміну умов оренди, площ 

землекористувачів і своєчасно передавати інформацію в податкові органи; 

 організувати оперативну і якісну систему складання земельно-

кадастрової звітності та формування землевпорядних справ; 

 визначати і регулярно коригувати рівень земельних платежів; 

 планувати величину податкових надходжень і на цій основі 

приймати державні програми, спрямовані на поліпшення земель і 

підвищення ефективності їх використання. 

Формування та запровадження автоматизованих земельно-

інформаційних систем вимагає значних фінансових коштів. Поряд з багатьма 
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перевагами, що забезпечуються інтегрованою земельно-інформаційною 

системою, реалізація проекту принесе значний економічний ефект. Оцінка 

економічної ефективності земельно-інформаційних систем, які обслуговують 

процеси управління земельними ресурсами, передбачає розгляд як прямого, 

так і непрямого ефекту, одержуваного в результаті їх функціонування [248]. 

В основі сучасної методології управління земельними ресурсами, 

найчастіше лежить варіантний метод, який передбачає формування, 

опрацювання та оцінку декількох варіантів, і їх подальше порівняння з метою 

вибору найкращого проектного рішення [194]. Складність інформаційних 

систем багатоцільового призначення, до числа яких відноситься й 

інтегрована земельно-інформаційна система, регламентує процедуру 

інвестиційного аналізу того чи іншого проектного рішення в управлінні 

земельними ресурсами і може включати такі етапи: складання списку 

альтернативних варіантів управлінських рішень; визначення грошових 

потоків (інвестицій та сукупних благ) для кожної альтернативи (варіанти); 

розрахунок ставок дисконтування; визначення поточних вартостей 

грошових потоків при обраних ставках дисконтування; виявлення якісних 

факторів і їх оцінка; оцінка і класифікація (впорядкування за вартістю, 

відділення неконкурентоспроможних і т.д.) альтернативних інвестиційних 

вкладень [38]. 

Наприклад при розробці і порівнянні варіантів проекту землеустрою, в 

силу його інвестиційного характеру проводять: формування варіантів 

проектних рішень; визначення грошових потоків (інвестиції, поточні 

витрати, чисті доходи); визначення ставки дисконтування; розрахунок 

поточних оцінок фінансових потоків при намічених ставках дисконтування; 

оцінка якісних показників; вибір найефективнішого варіанту проектних 

рішень. 

Реалізуючи перший етап, намагаються досягнути якнайповнішого 

переліку можливих варіацій. Оскільки у разі неврахування чи упущення хоча 
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б одного із альтернативних варіантів, можна пропустити найдієвіший, що 

міститься у переліку сучасних, непересічних, оригінальних ідей. Варіації 

проектних рішень здебільшого дуже багатогранні, приміром, через 

розмаїтість визначених задач, які слід розв‘язувати на різних етапах 

реалізації проекту. Загалом варіації бувають автономними, взаємно 

збалансованими чи амбівалентними. Вони мають налічувати усю площину 

ймовірної трансформації варіативних змінних і показників, а також бути 

співставними. За окремих задач вибору можлива робота із еквівалентними чи 

протилежними варіаціями. 

Нинішній поетапний розвиток проектних робіт за трансформаційних 

перетворень на ринкові засади господарювання економіки країни та агарної 

сфери, зокрема, зазнав суттєвих перетворень, водночас назви деяких етапів 

залишилися незмінними. Сьогодні техніко-економічне обґрунтування 

проекту є завершальним документом передінвестиційного циклу та 

ґрунтується на попередньо розробленій та ухваленій опорній документації як 

замовником проекту, так і його можливим інвестором, а саме: комерційній 

пропозиції та бізнес-плані цього проекту. 

Прелімінарне фінансове аргументування інвестиційного проекту 

передбачено бізнес-планом, де зазначаються матеріальні можливості цього 

проекту (упорядкований за часовими проміжками баланс доходів та затрат, 

фінансові надходження, які враховують джерела, організацію та строки 

повернення боргових зобов‘язань). Бізнес-план містить прогнозні обчислення 

майбутнього прибутку, показників рентабельності та ліквідності інвестицій у 

розрізі визначених етапів інвестиційної та постінвестиційної фаз. 

Зіставлення варіацій є одним із тріади різновидів їх оцінювання, що 

передбачає оцінювання ймовірності виконання проекту (техніко-екологічних, 

фінансово-економічних, соціально-інституційних тощо), оцінювання його 

повної результативності (перевищення сумарних значень ефектів, досягнутих 

впродовж усього життєвого циклу проекту, над загальним обсягом потрібних 



257 

на реалізацію витрат) та оцінювання співставної ефективності (з‘ясування 

наявності чи відсутності дієвіших варіантів) [91]. 

Впродовж періоду панування інструктивної опосередкованої планово-

управлінської діяльності та єдиновизнаної монополістичної державної форми 

землеволодіння, усі методичні положення щодо оціночної діяльності 

врегульовувалися державними органами влади та підлягали обов‘язковій 

реалізації. 

Співставлення проектних рішень (зважаючи на міжнародний досвід) 

можна здійснювати з огляду на такі орієнтири: чистий приведений дохід 

(NPV); індекс прибутковості (IR); внутрішня норма прибутку (IRR); окупність 

інвестицій (ROI); період окупності (PBP) тощо. 

Чистий дисконтований дохід і внутрішня норма прибутковості 

визначаються у випадку умовного фінансування проекту, яке реалізовується 

винятково за власний кошт, або у разі відповідності фінансування проектним 

умовам, проте сума приведених на передпроектній стадії фінансових 

надходжень налічує лише частину інвестицій, які надходять виключно із 

особистих інвестора. 

Для порівняння варіантів одного і того ж проекту найбільшу цінність 

представляє показник NPV, за величиною якого ранжируют (впорядковують 

по від меншого до більшого NPV) варіанти і вибирають оптимальний варіант 

з максимальною величиною чистого дисконтованого доходу: 
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де B – сукупні вигоди; 

C – сукупні витрати; 

IC0 – початкові інвестиції; 

t – рік оцінювання; 

r – ставка дисконтування; 
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Т – період часу, що враховується в аналізі (період часу, протягом якого 

будуть відбуватимуться вимірні наслідки від впливу проекту на навколишнє 

середовище і природні ресурси, включаючи соціально-економічні). 

 

Величина чистого дисконтованого доходу є той залишок грошових 

коштів за весь аналізований термін служби об'єкта, який формується після 

відшкодування інвестиційних вкладень і відрахувань в розмірі прийнятої 

норми прибутковості. Таким чином,  чистий дисконтований дохід носить 

абсолютний характер, який найбільш цінний при порівнянні варіантів. 

Однак, він не надає інформації про прибутковість інвестицій, тому поряд з 

цим показником застосовують такий показники для оцінки ефективності 

інвестицій, як норма прибутковості (IR), що являє собою відношення суми 

чистих грошових потоків до розміру вкладених інвестицій і визначається за 

формулою: 
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Внутрішня норма прибутковості (ІRR) – це така ставка дисконту, при 

якій сума чистих грошових потоків з врахуванням фактора часу дорівнює 

інвестиційним витратам: 
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Економічний зміст цього показника полягає в тому, що він визначає 

максимально допустиму вартість (ціну) капіталу, яка закінчується для 

реалізації цього проекту. Перевагою показника внутрішньої норми 

прибутковості є його відносний характер, що робить його зручним у 

порівнянні варіантів, оскільки оперування абсолютними величинами досить 

важко. Наприклад, якщо IRR = 20%, то це означає, що проект доцільно 
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реалізовувати, якщо залучати для його реалізації кредит за дисконтною 

ставкою не більше 20%. 

Закінчивши аналіз інвестицій за проектом, отримуємо ряд показників, 

що характеризують розглянуті варіанти, обравши найбільш ефективний та 

оптимальний з погляду суспільної корисності. Як вже говорилось раніше 

процес розрахунку ефективності проектних рішень є досить трудомістким і 

пов‘язаний з великою кількістю рутинних розрахунків та передбачає обробку 

великих обсягів інформації. Тому застосування автоматизованих 

інформаційних систем при цьому є досить актуальним питанням, що дає 

можливість підвищити ефективність аналітичної роботи. Це досягається за 

рахунок скорочення термінів проведення аналізу, більш повного охоплення 

чинників, що впливають на інвестиції, заміни приблизних, спрощених 

розрахунків більш точними. Таку ефективність називають прямою або 

ефективністю першого порядку. Вона характеризує ступінь досконалості 

системи обробки даних і залежить від якості розробки розв'язуваних завдань 

і рівня організації їх вирішення [248]. 

Загалом автоматизовані інформаційні системи також дають змогу 

[194]: вводити, зберігати і переглядати вихідні дані, необхідні для 

автоматизованих розрахунків розділів проектної документації по 

обґрунтуванню ефективності інвестицій в проекти землеустрою; виконувати 

аналіз і оцінку сучасного стану та ефективності землекористування за 

проектом; отримувати шляхом обробки вихідних даних нові знання, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування доцільності інвестицій в 

проекти землеустрою. 

Економічний ефект від автоматизації інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами залежить від рівня досконалості 

технологічних процесів обробки даних, швидкості виконання операцій і руху 

інформації, рівня автоматизації робіт, правильності вибору технічних засобів, 

їх надійності, повноти та раціональності їх завантаження; рівня організації 

робіт, співвідношення обсягу оброблюваної інформації; наявності 
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використовуваних для обробки засобів; досконалості методик математичного 

та програмного забезпечення [76; 248]. 

З метою визначення резервів підвищення ефективності управління 

земельними ресурсами за рахунок зниження витрат на інформаційне 

забезпечення цього процесу були проаналізовані результати впровадження 

програмних продуктів щодо землевпорядного проектування в 

землевпорядних організаціях України. Для вихідних даних застосовували 

показники, що містяться в розрахунках економічної ефективності від 

розробки і впровадження заходів автоматизації процесу інформаційного 

забезпечення землевпорядного проектування. Аналіз цих розрахунків 

дозволив визначити середні величини основних показників, що 

характеризують економічну ефективність, які визначалися як для всієї 

сукупності об'єктів автоматизації, так і для груп об'єктів. 

У зв‘язку з неможливістю систематизувати сукупність показників, що 

максимально ілюструвати економічну ефективність землевпорядного 

проектування в результаті автоматизації його інформаційної складової, 

застосовано показник трудомісткості землевпорядних робіт (Lw). 

Дані розрахунків економічної ефективності дозволяють визначити 

величину Кi, яку будемо умовно називати коефіцієнтом автоматизації [194]: 
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де Lw0 – трудомісткість за умови обробки інформації традиційними 

методами; 

Lwа – трудомісткість за умов автоматизації процесу обробки інформації. 

 

В свою чергу витрати на обробку інформації будуть ілюструвати 

вартісний показник ефективності управління земельними ресурсами за 

рахунок зниження витрат на інформаційне забезпечення і визначатися, як 

добуток витрат людської праці в людино-годинах на вартість однієї години 
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такої праці залежно від виду землевпорядних робіт. Підвищення 

ефективності управління земельними ресурсами за рахунок зниження витрат 

на інформаційне забезпечення може бути виражене в економії витрат на 

обробку інформації, що може бути визначена за такою формулою: 
 

iaoC CCCE  ,     (4.5) 

 

де С0 – витрати на обробку інформації традиційними методами; 

Са – витрати на обробку інформації за умов автоматизації процесу; 

Сі – витрати на запровадження автоматизації землевпорядного 

проектування. 

 

Відповідно до запропонованих рекомендацій розрахунку ефективності  

управління земельними ресурсами за рахунок зниження витрат на 

інформаційне забезпечення для кожного комплексу завдань були визначені 

чинники економії (табл. 4.1). Аналіз табл. 4.1 засвідчує, що один і той же 

чинник приводить в дію різні джерела економії, які, в свою чергу, 

реалізуються при автоматизації декількох комплексів завдань. 

Таблиця 4.1 

Чинники економії витрат на обробку інформації за умов автоматизації 

Джерела економії Чинники економії 

Економія фонду 

заробітної плати 

Скорочення втрат робочого часу та зниження 

трудомісткості робіт, раціональне використання 

робочого часу, поліпшення якості діючих норм 

виробітку, поліпшення використання трудових ресурсів, 

ліквідація невиробничих втрат робочого часу 

Економія виробничих 

витрат 
Усунення аритмії в роботі, зниження втрат від браку 

Зменшення витрат на 

утримання і експлуатацію 

устаткування 

Скорочення невиробничої роботи обладнання, 

скорочення простоїв обладнання, збільшення 

завантаження устаткування, поліпшення використання 

та обслуговування обладнання 

Зменшення величини 

загальних витрат 

Прискорення циркуляції інформації, максимальне 

завантаження працівників, раціоналізація виробничого 

процесу, упорядкування нормативної бази, усунення 
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причин аритмії 

Джерело: сформовано автором на основі [194]. 

Результати аналізу за об'єктами автоматизації трьох досліджуваних 

землевпорядних організацій показали досить високу стабільність значень Lw 

у порівнянні з середніми значеннями залежно від виду землевпорядних робіт 

(табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Значення показників трудомісткості при традиційній і автоматизованій 

обробці інформації 

Вид робіт 

Необхідний час для обробки інформації, люд.-год. 

Традиційний метод Автоматизований процес 

1 2 3 Середнє 1 2 3 Середнє 

Встановлення меж 

землекористування 
43 29 31 34,3 23 16 19 19,3 

Нанесення на планову 

основу меж 

землекористування 

5 6 4 5,0 2,5 2 2 2,2 

Оптимізація структури 

угідь та сівозмін 
134 112 151 132,3 46 42 53 47,0 

Планова прив‘язка 

аерофотознімків 
– 83 67 75,0 – 16 25 20,5 

Розрахунок площ 

контурів земельних 

угідь і складання 

експлікації 

14 18 19 17,0 5 5 6 5,3 

Складання карти 

крутизни схилів 
7 8 6 7,0 2 2 2 2,0 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Економічний ефект введення систем автоматизації інформаційного 

забезпечення землевпорядного проектування виражений у вартості економії 

витрат  в розрахунку на середній об'єкт наведено в табл. 4.3. 

Таким чином, в сфері землекористування, максимум продуктивності 

суспільної праці або мінімум суспільно необхідних витрат сукупної праці 
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можна розглядати, як критерії економічної ефективності використання 

земельно-інформаційних систем. 

Таблиця 4.3 

Економічний ефект від застосування автоматизації процесу 

інформаційного забезпечення землевпорядного проектування 

Вид робіт 

Економія 

робочого 

часу, люд. 

год. 

Середня 

вартість 

робочого 

часу, грн 

Економічний 

ефект, 

грн 

Встановлення меж 

землекористування 
15,0 112,5 1687,5 

Нанесення на планову основу меж 

землекористування 
2,8 136,5 382,2 

Оптимізація структури угідь та 

сівозмін 
85,3 144,3 12 308,8 

Планова прив‘язка аерофотознімків 54,5 132,6 7226,7 

Розрахунок площ контурів земельних 

угідь і складання експлікації 
11,7 86,2 1008,5 

Складання карти крутизни схилів 5,0 84,3 421,5 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Основним технічним рішенням під час формування земельно-

інформаційної системи є застосування геоінформаційних технологій. Крім 

того, необхідними є організація збору комплексної інформації та її 

акумуляція в спеціально розробленому наборі даних. Уся інформація, крім 

табличних даних, має просторову прив'язку, що здійснюється через основний 

апарат наведення даних у пошарово організованих ГІС. Шари повинні бути 

розроблені таким чином, щоб у них відображалася основна картографічна і 

семантична інформація, необхідна для прийняття управлінських рішень у 

сфері землекористування. 

Формування єдиного інформаційного простору території – головне 
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завдання розвитку земельно-інформаційної системи в Україні. Оптимальний 

доступ до накопиченої інформації, прозора та налагоджена процедура 

поповнення баз новими даними, вільна передача та використання кадастрової 

інформації між відомствами та окремими користувачами – це ще не всі 

переваги єдиного інформаційного простору. Як і будь-яка відкрита система, 

ГІС має свою базу даних, що формується залежно від складу та структури 

вхідної та вихідної інформації в процесі функціонування системи. Така база 

даних є основою всієї системи та містить всю інформацію про якісні й 

кількісні показники продуктивного потенціалу земельних ресурсів, характер 

їх використання та охорони. Першочергова мета створення земельно-

інформаційної системи – формування та передача інформації іншим 

системам та підсистемам. Структуру земельно-інформаційної системи 

наведено на рис. 4.6. 

 

 

Кадастрова інформаційна система 

Сховище архівних 

документів 

Система автоматизації 

документообігу 
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надання інформації 

Інструмент планування 

і розвитку території 

 

ЗЕМЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

 

Система моніторингу використання території 

 

Рис. 4.6. Структурна схема функціонування 

земельно-інформаційної системи 

Джерело: сформовано автором на основі [159; 172]. 

 

Удосконалення земельно-інформаційної системи є неможливим без 

застосування ГІС - технологій. Зібрані дані акумулюються, аналізуються та 



265 

наповнюють призначені для цього бази даних. Уся інформація окрім 

табличної повинна мати просторову прив‘язку, що реалізується в земельно-

інформаційній системі завдяки принципу пошарового відображення. Такі 

шари містять загальну картографічну та семантичну інформацію, яку 

використовують структурні підрозділи державної влади та місцевого 

самоврядування адміністративних утворень. До такої інформації відносять 

інформацію щодо виборчих округів, дільниць, житлово-комунальних 

господарств, адміністративних ділянок тощо [262]. Єдина земельно-

інформаційна система дає змогу суб‘єктам господарювання та державним 

органам влади ухвалювати ефективні управлінські рішення та розробляти 

дієві економічні й екологічні програми розвитку на основі актуальної, 

достовірної та комплексної інформації про стан земельних ресурсів. 

До основних компонентів ефективного вдосконалення земельно-

інформаційної системи в Україні належать: забезпечення 

загальнодержавного підходу до адміністрування інформації про стан 

земельних ресурсів; підвищення ролі земельно-інформаційної системи в 

процесі управління земельними ресурсами; повне суміщення земельно-

інформаційних та кадастрових систем для забезпечення збалансованого 

землекористування, уникнення суперечностей та протиріч у роботі з даними 

про стан земельних ресурсів; оптимізація інформаційних потоків для 

пришвидшення процесів управління та зменшення навантаження на 

земельно-інформаційну систему; застосування технологічного забезпечення, 

яке відповідає новітнім розробкам у сфері інформаційного забезпечення 

господарської діяльності; підвищення ефективності управління земельними 

ресурсами завдяки впровадженню багатоцільової інформаційної системи для 

забезпечення збалансованого землекористування. 

Структура інтегрованої земельно-інформаційної системи повинна 

будуватися на стимуляції розвитку компонентів інфраструктури просторових 

даних з кінцевою інтеграцією останніх у рамках єдиної функціональної 

складової. На основі цієї структури запропоновано схему інтеграції її 
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компонентів у єдиний інформаційний простір механізму управління 

землекористуванням. Удосконалення структури земельно-інформаційної 

системи зводиться до того, що за інтеграції інформаційних блоків бази даних 

в облік залучаються дані ДЗК, моніторингу та землеустрою про якісні та 

кількісні характеристики, а також екологічні та економічні показники 

(інтенсивності та ефективності використання земельних ресурсів) 

землекористування. Загалом використання 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.  

Донині в нашій країні питання щодо розроблення й широкого 

застосування земельно-інформаційних систем у сфері землекористування та 

земельних відносин остаточно не вирішене, оскільки існує низка труднощів у 

цьому аспекті, а саме: брак цифрової топографічної основи, що реально 

відображає сучасний стан території, а за необхідності – й розробка 

програмного забезпечення, яке дозволяє реалізувати поставлені перед 

автоматизованою системою управлінські завдання, нестача кваліфікованих 

фахівців з автоматизованих комп'ютерних систем контролю та управління, а 

також доволі висока вартість розробки і впровадження автоматизованих 

систем. 

Вивчення стану розвитку земельно-інформаційних систем в Україні 

свідчить про недостатність застосування лише картографічних даних 

(топографічних карт, планів, схем, тематичних та кадастрових карт) у процесі 

розв‘язання складних задач у сфері землекористування. Нині злободенним 

питанням є розроблення баз даних різновекторного інформаційного 

спрямування, чого можливо досягти тільки за умови системного і 

взаємоузгодженого використання ГІС-технологій та інформаційних систем в 

аспекті підтримки ухвалення рішень у сфері територіального управління 

[262]. 
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У цьому контексті земельно-інформаційна система є тим інструментом, 

який дає змогу сформувати в межах єдиного геоінформаційного простору 

дані щодо території та умов її використання, логістично-інженерного 

інфраструктурного забезпечення, розміщених там об‘єктів нерухомості, а 

також сконцентрувати й систематизувати накопичену й новоотриману 

інформацію щодо визначених об‘єктів, надати вільний суспільний доступ до 

вихідних даних про території України. Тому вирішення питань 

інформаційного забезпечення землекористування зараз набуло виняткової 

ваги. 

Акумулювання значного масиву різноманітної інформації не 

забезпечує необхідного формату відображення геопросторових і 

картографічних даних у процесі формування землевпорядної документації. 

Ці суперечності зумовлено браком єдиного підходу до інтеграції 

різнокатегоріальної та різновекторної інформації в одній структурованій 

земельно-інформаційній системі. Концептуальне вирішення цього питання 

передбачає розробку та обґрунтування відповідних теоретико-прикладних 

аспектів щодо формування функціональної моделі інтегрованої земельно-

інформаційної системи. 

Як вже говорилось, значне збільшення функціональних можливостей 

управління земельними ресурсами зумовлює необхідність створення 

підсистем, тісно взаємопов'язаних між собою, як в «горизонтальному» вимірі 

так і «вертикальному», що пов‘язано з багаторівневістю окремих підсистем. 

Серед найважливіших інфраструктурних підсистем  інтегрованої земельно-

інформаційної системи є автоматизовані системи отримання і обробки 

топографо-геодезичної інформації, а також обробки картографічних даних. 

Перша автоматизована система призначена для отримання відомостей 

топографо-геодезичного характеру, зокрема аерофотогеодезичними і 

наземними методами з використанням електронних тахеометрів, 

супутникових систем, сканерів, лазерних сканерів, традиційних методів і 

засобів (Волков, 2002) [38]. Ця інформація утворює банк топографо-
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геодезичної даних. Друга система застосовується для створення цифрових 

моделей місцевості, використання створених в інших системах моделей для 

складання карт, їх тиражування і графічного редагування [194]. 

Як свідчить зарубіжний досвід розроблення інфраструктурного 

забезпечення інтегрованих земельно-інформаційних систем (наприклад, 

Фінляндії, Франції, Австралії тощо), для залучення просторових даних до 

цивільного обігу й розвитку системи інвестування на ринку нерухомого 

майна слід розширити відповідну номенклатурну базу щодо визначених 

галузевих та спеціалізованих даних, а саме: транспортних та низки інших 

інфраструктурних об'єктів, ідентифікаторів якості довкілля, соціально-

економічних якісних характеристик, тобто даних, щодо яких не 

спостерігається прямої залежності зі складовими кадастрового обліку, але які 

безпосередньо пов‘язані з графічним базисом (точками, лініями, полігонами) 

та нерідко мають і просторовий, і тимчасовий розподіл (зокрема щодо 

ідентифікаторів якості довкілля та соціально-економічних якісних 

характеристик) [348; 352; 374]. 

Отож система базових просторових даних має визначатися 

концептуальними положеннями відповідних державних та регіональних 

програм розвитку, бути узгодженою з вітчизняною інфраструктурою 

просторових даних, а також містити блок спеціалізованих просторових 

даних, які формуються разом із базовим блоком у межах єдиних 

геопросторових характеристик. Структурну схему сформованих просторових 

даних, яку представлено в межах інтегрованої земельно-інформаційної 

системи, подано на рис. 4.7. Водночас інтегрована земельно-інформаційна 

система є функціональною складовою вітчизняної інфраструктури 

просторових даних, що структурує та впорядковує відповідну геопросторову 

й семантичну інформацію. 

Щоб розкрити тематичне значення і структурне наповнення блоку 

спеціалізованих просторових даних в межах інтегрованої земельно-

інформаційної системи, необхідно виявити чинники, які становитимуть 
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інтерес не лише для відповідних фахівців у цій сфері, а й для пересічних 

користувачів такої інформації. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ІНТЕГРОВАНОЇ ЗЕМЕЛЬНО-

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

МЕТАДАНІ 

Специфічні просторові дані: 
- економіка; 

- охорона здоров‘я; 

- клімат; 

- природні ресурси; 

- екологічна ситуація; 

- тематичні растрові карти та GRID-

моделі 

Базові просторові дані: 
- адміністративно-територіальні одиниці; 

- топографо-геодезична основа; 

- кадастрова інформація; 

- інженерна інфраструктура; 

- ортофотоплани 

Інформаційний простір 

вітчизняної інфраструктури 

просторових даних 

Рис. 4.7. Структура просторових даних, які містить інтегрована 

земельно-інформаційна система 

Джерело: сформовано на основі [247; 365]. 

 

Водночас обов‘язково слід зважати на ймовірну взаємонеузгодженість 

та брак окремих вихідних даних у загальній розмаїтості природно-ресурсних 

і соціо-еколого-економічних чинників та показників. Крім того, блок 

спеціалізованих просторових даних у межах інтегрованої земельно-

інформаційної системи повинен містити щонайменше узагальнювальні 

соціально-економічні показники та типові для конкретного регіону 

(місцевості) особливості, які визначають ступінь його розвитку. У процесі 

розроблення структури блоку спеціалізованих просторових даних зважали на 

вітчизняний досвід формування геоекологічних атласів, тематичних карт, 

застосування геоінформаційних технологій, інфраструктури просторових 

даних низки країн ЄС тощо [348]. Так, на рис. 4.8 подано систему показників, 
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які містяться у блоці спеціалізованих просторових даних в межах 

інтегрованої земельно-інформаційної системи. 

 

 

 

Екологічна ситуація 
Соціально-економічні 

умови 

Природно-ресурсний 

потенціал 

 демографічні показники; 
 умови проживання; 
 виробнича інфраструктура; 
 охорона здоров‘я 

 мінерально-сировинні ресурси; 
 клімат; 
 земельні, водні та лісові ресурси; 
 ресурси біосфери; 
 рекреаційні ресурси 

 вміст забруднювальних речовин у ґрунтах; 
 вміст забруднювальних речовин у 
гідросфері; 

 вміст забруднювальних речовин в 
атмосфері; 

 розподіл антропогенного навантаження 

БЛОК СПЕЦИФІЧНИХ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ 

Рис. 4.8. Система показників, що містяться у блоці спеціалізованих 

просторових даних у межах інтегрованої земельно-інформаційної 

системи 

Джерело: сформовано на основі [352]. 

 

Інформаційні дані, які містяться у блоці спеціалізованих просторових 

даних, становлять значний інтерес ще й з огляду на те, що вони є вихідними 

для формування прогностичних моделей дослідження відкритих типів 

ландшафтів, внутрішніх водойм та урбанізованих територій, що вкрай 

важливо за умов повсякчас зростаючого негативного антропогенного впливу 

[8; 9]. У разі залучення до процесів розроблення інтегрованої земельно-

інформаційної системи математичних блоків екологічних прогнозів, її 

функціональність допоможе забезпечити необхідний рівень підтримки в ході 

прийняття адекватних управлінських рішень для формування і здійснення 

порівняльного оцінювання сценаріїв розвитку системи господарювання. 

В аспекті зазначеного можемо продемонструвати практику 

використання інноваційних моделей прогнозування глобальної динаміки 

екосистем на базі складових вуглецевого та водного балансів, що виступають 

певним розрахунковим блоком у процесі оцінювання сценаріїв розвитку та 

оптимізації системи землекористування. Так, LPJ-DGVM (Lund-Potsdamm-
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Jena Dynamic Global Vegetation Model) можна вважати однією з найбільш 

застосовуваних інтегральних моделей глобальної динаміки рослинності і 

вуглецевого балансу екосистем [248; 250]. Цією моделлю передбачаються 

алгоритми, які слід використовувати для опису визначених характеристик 

екосистем, приміром, землекористування і пожеж. SEVER-DGVM є новішою 

варіацією попередньої моделі і передбачає циклічні ітераційні алгоритми 

[248; 332]. 

Вихідними даними для інтегральної моделі є відомості про водно-

земельні ресурси та кліматичні ідентифікатори. З метою розв‘язання задачі 

стосовно дослідження можливостей використання такої моделі на 

локальному (регіональному, на рівні ОТГ) рівні було створено інформаційну 

базу даних вхідних розрахункових ідентифікаторів. База даних містить 

чотири блоки, кожен з яких описує свій напрям, зокрема сітку координат, 

земельні ресурси, динаміку антропогенного освоєння територій, компоненти 

водного балансу і кліматичні ідентифікатори. 

Блок, який описує координатну сітку містить географічні координати її 

вузлів, а також їх розташування над рівнем моря. Наступний блок передбачає 

наявність даних щодо вузлів розрахункової сітки, які визначають структуру 

ґрунтового покриву відповідно до світових класифікаційних категорій та 

існуючого потенціалу ґрунтової родючості, тобто описує відповідні 

характеристики земельних ресурсів. Черговий блок демонструє динаміку 

зміни густоти народонаселення, пропорції проживання міських та сільських 

жителів, відстань від вузла сітки до найближчого міста (адміністративного 

центру), описуючи антропогенне освоєння територій. Останній блок вміщує 

дані довготривалих спостережень щодо кількості й видів опадів, 

температурних значень у межах норми та понаднормових показників, 

сонячної активності тощо, описуючи водний баланс та кліматичні 

ідентифікатори. Таку саму систему впорядкування та систематизації 

інформаційних даних щодо кліматичних ідентифікаторів вважаємо за 

доцільне застосовувати і в структурі блоку спеціалізованих просторових 
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даних. 

З огляду на притаманні характеристики системи організації 

господарювання та основні типи природно-ресурсного забезпечення країни, а 

також ґрунтуючись на інформаційному наповненні блоку базових 

просторових даних зарубіжних прототипів, було визначено 

репрезентативний комплекс семантичних особливостей геоданих, що 

містяться у складі інтегрованої земельно-інформаційної системи. 

Виокремивши та систематизувавши реєстр просторових даних, які необхідно 

залучати до інтегрованої земельно-інформаційної системи, варто зауважити, 

що рівні територіального відображення, генералізації та, звісно, масштабу, а 

також ґрунтовності семантичної інформації варіюють у доволі широкому 

спектрі, а саме: від локального рівня (1:10 000) і до державного 

(1:10 000 000). З огляду на рівень територіального відображення певного 

елементу інтегрованої земельно-інформаційної системи, можна визначити 

точність та коректність визначених координат, а також, відповідно, перелік 

семантичних даних, які розкривають геопросторові показники та їх 

призначення. 

Нині в Державному земельному кадастрі України відображено три 

територіальні рівні управління: місцевий, регіональний та державний. Так, на 

локальному рівні відображаються дані щодо земельних ділянок визначених 

кадастрових кварталів, розташованих на території того чи іншого міста, ОТГ, 

селища. Головним завданням відповідних органів територіального 

управління є безпосередній облік земельних ділянок, розташованих у межах 

визначених адміністративно-територіальних одиниць. Також на локальному 

рівні відбувається геопросторовий і семантичний опис відповідних ділянок 

земельного кадастру, їх законодавчий супровід та розробка відповідної 

документації. 

На регіональному рівні відображаються відомості щодо меж 

визначених адміністративно-територіальних одиниць та систематизовані дані 

щодо відповідних земельних ділянок та їх переліку у складі земель 
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конкретного адміністративно-територіального утворення. Аналогічно до 

попередніх двох рівнів, державний відображає відомості про землі, 

розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, 

обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну 

характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і 

користувачами. 

Згідно з положеннями ст. 45 Лісового кодексу України, 

лісовпорядкування охоплює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового 

господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення 

екологічного та ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового 

господарства, отримання достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд 

України. У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна 

характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення лісового 

господарства, що є основою для розроблення на засадах сталого розвитку 

проєкту організації та розвитку лісового господарства відповідного об'єкта 

лісовпорядкування [306]. 

Водночас Державний лісовий кадастр України ведеться з метою 

ефективної організації охорони і захисту лісів, раціонального використання 

лісового фонду України, відтворення лісів, здійснення систематичного 

контролю за якісними і кількісними змінами лісів. Документація Державного 

лісового кадастру може уточнюватися під час проведення чергового 

лісовпорядкування та державного обліку лісів України. Так, на державному 

рівні залишаються нормативно-правове регулювання, бюджетне планування, 

державна інвентаризація, контроль за виконанням нижчими управлінськими 

рівнями делегованих їм повноважень. 

Згідно з положеннями Водного кодексу України, державний облік вод 

передбачає встановлення відомостей про кількість і якість вод, а також даних 

про водокористування, на основі яких здійснюється розподіл води між 

водокористувачами та розробляються заходи щодо раціонального 
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використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів [306]. 

В інфраструктурі просторових даних транспортна мережа посідає 

виняткове місце, що вимагає нагромадження дещо точніших, порівняно з 

переважною більшістю навколишніх об'єктів, просторових даних, у зв‘язку з 

низкою притаманних характеристик [336]: зрозуміла для орієнтації й 

співвідношення у процесі визначення координат і взаєморозміщення інших 

просторових об'єктів; виступає об'єктом нерухомості, який у багатьох 

аспектах визначає економічне зростання та рівень розвитку прилеглої 

інфраструктури; значущість інших об'єктів нерухомості суттєво залежить від 

їхнього розташування. 

Тобто транспортна мережа є вагомим багатогранним інформаційним 

ресурсом просторових даних, що дозволяє забезпечити навігацію, 

спостереження за транспортними переміщеннями, логістику, транспортну 

безпеку, роблячи цей ресурс стратегічно вагомим у процесі формування 

структури базових просторових даних у їх вітчизняній інфраструктурі. 

Геодезична основа на території нашої країни представлена 

Державною геодезичною мережею, що являє собою сукупність пунктів 

мережі, рівномірно розміщених на території України і закріплених на 

місцевості спеціальними центрами, які забезпечують їх збереження та 

стійкість у плані та за висотою протягом тривалого часу. Складається з 

астрономо-геодезичної мережі (АГМ) та опорної геодезичної мережі 

(мережі згущення) [22; 83]. 

Побудова Державної геодезичної мережі передбачає: проєктування, 

рекогносцирування і побудову геодезичних пунктів, вимірювання елементів 

мережі, математичне оброблення результатів вимірювань, складання 

каталогів геодезичних пунктів, ведення банку геодезичних даних, 

проведення моніторингу Державної геодезичної мережі. Складовими 

Державної геодезичної мережі є геодезична (планова), нівелірна (висотна) та 

гравіметрична мережі, пункти яких повинні бути суміщені або між якими 

встановлено надійний геодезичний зв‘язок. Геодезична (планова) мережа 
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охоплює українську постійно діючу (перманентну) мережу спостережень 

глобальних навігаційних супутникових систем та геодезичні (планові) мережі 

1, 2 і 3 класів. Нівелірна (висотна) мережа охоплює нівелірні (висотні) мережі 

I, II, III і IV класів. Гравіметрична мережа включає фундаментальну 

гравіметричну мережу та гравіметричну мережу 1 класу [231]. 

Розглянувши призначення, мету, орієнтири, структуру та масштаб 

відображення просторових даних, можемо розпочати обґрунтування 

функціональної схеми системи інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами, що виступає інструментом детального опису цієї 

системи в розрізі відповідних рівнів визначених функціональних блоків та 

взаємопов‘язаних процесів, та є першим етапом реалізації окресленої ідеї 

(рис. 4.9). 

Вільне користування просторовими даними завдяки використанню 

відповідних сервісів, які надаватимуться національним та регіональними 

геопорталами, планується реалізовувати таким чином: пошук потрібної 

інформації зі всієї сукупності просторових даних відбувається після запиту 

користувача до державної бази метаданих, де розміщено інформацію, 

потрібну для розпізнання й асиміляції призначення та складу відповідного 

набору даних, стосовно якого і було зроблено запит. Орієнтирами для 

запиту можуть бути якісні й кількісні властивості, притаманні визначеному 

набору даних, а саме: назва, вид, проєкція, розмір аркуша, масштаб, 

ключові слова, призначення, адреса, інформація про постачальника тощо. У 

підсумку користувачеві подається тезисний перелік характерних 

визначених критеріїв наборів просторових даних, що відповідають 

орієнтирам, поданим запитом (наприклад, у вигляді URL-посилання). Окрім 

державної бази метаданих, мають функціонувати й регіональні 

інфраструктури просторових даних, які водночас повинні узгоджуватися з 

даними на різних територіальних рівнях. 

Після того як користувач одержує потрібну йому інформацію, 

наприклад, у вигляді посилання, він має пройти перевірку на право доступу 



276 

до неї. У разі позитивного результату перевірки користувач отримує вільний 

доступ до даних, які містяться на одному з національних геопорталів. 

Водночас, до певних груп просторових даних доступ можливо буде отримати 

лише на платній основі або ж належачи до привілейованої групи 

користувачів. 
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Рис. 4.9. Функціональна схема інтегрованої системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами  

1 – пошук наборів просторових даних за базою метаданих; 1а – визначення унікального 

ідентифікатора набору просторових даних, що відповідає критеріям 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 

загальнофункціональних ГІС; 5 – визначення унікального ідентифікатора просторового 

об‘єкта; 6 – запит по базі семантичних характеристик просторових даних за 

ідентифікатором просторового об‘єкта; 7 – надання семантичних характеристик 

просторових даних користувачеві. 
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Джерело: сформовано на основі [159; 172; 332]. 

 

Доступ до характеристик обраного просторового об‘єкта відбувається 

внаслідок автоматизованого запиту до семантичної інформації з блоків 

базових та спеціалізованих просторових даних інтегрованої земельно-

інформаційної системи, відповідно до заданого унікального критерію 

пошукового об‘єкта. 

Водночас, надаючи доступ до національних просторових даних через 

вебінтерфейс, геопортал, відповідні сервіси інтегрованої земельно-

інформаційної системи, функціональна модель може використовуватися і для 

відновлення семантичної інформації, поданої на тематичних електронних 

картах загальнофункціональних ГІС та електронних версій електронних 

атласів, відображаючи дані останніх відповідно до актуальної ситуації, тим 

самим спрощуючи роботу фахівців щодо зайвих вишукувань. 

Тож, структура сучасної системи автоматизованої обробки 

просторових даних для забезпечення інформаційного обміну між різними 

територіально-організаційними рівнями відзначається існуванням 

розпорошеної мережі електронних сховищ геопросторової і семантичної 

інформації про просторові об'єкти, пов'язані в межах вітчизняної 

інфраструктури просторових даних завдяки національному банку 

метаданих. 

Таким чином, функціональна модель інтегрованої земельно-

інформаційної системи дасть змогу гарантувати дотримання прав населення 

і, зокрема, суб‘єктів земельних відносин, осучаснити інформаційну базу 

процесу прийняття управлінських рішень на основі цифрових карт та 

комп‘ютерних моделей місцевості, реалізувати об‘єднання всіх баз 

просторових даних у сфері управління земельними ресурсами в єдиний 

земельно-інформаційний простір, а також значно спростить користування 

всією наявною інформацією у сфері територіального управління та 

забезпечить вільний доступ до всіх блоків інфраструктури просторових 
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даних. У цілому, наголосимо, що застосування даних, отриманих завдяки 

інтегрованій земельно-інформаційній системі, як інформаційного базису для 

оцінювання стану й оптимізації системи землекористування дозволяє 

забезпечити відповідні необхідні показники ефективності прийнятих 

управлінських рішень. 

 

4.3. Розвиток геоінформаційного забезпечення земельно-

інформаційної системи 

 

Сьогодні як ніколи виникає потреба в достовірній та достатній 

інформації про стан земельних ресурсів. Організувати ефективне управління 

територіями неможливо за відсутності достовірної, а головне, актуальної 

інформації про земельні ресурси на цій території, а також без сучасних 

технологій збору, накопичення, обробки та використання інформації. 

Загалом на території нашої країни ситуацію зі створення та впровадження 

новітніх земельно-інформаційних систем важко вважати вирішеною. 

Основними проблемами, які заважають створенню ефективної земельно-

інформаційної системи, можна назвати відсутність цифрової топографічної 

основи, яка б відображала чинний стан земельних ресурсів, недосконалість та 

застарілість програмного забезпечення, що обслуговує сьогодні вирішення 

поставлених завдань, та високу вартість розробки сучасних автоматизованих 

систем. 

Розвиток економічних відносин у процесі використання земельних 

ресурсів показує, що для виконання сучасних завдань, які постають перед 

земельно-інформаційними системами в Україні, зазвичай уже недостатньо 

використовувати лише картографічні дані. Виникає потреба в додатковій 

інформації (геопросторовій та семантичній). Проте накопичувати, зберігати 

та використовувати таку інформацію можливо тільки за умови використання 

геоінформаційного забезпечення та новітніх земельно-інформаційних систем 

забезпечення прийняття рішень з управління земельними ресурсами. 
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Геопросторовий чинник є головним для різних служб та організацій у 

процесі виконання завдань територіального управління та завдань 

виробництва. Просторові бази даних у земельно-інформаційних системах 

сьогодні є необхідними для вирішення широкого кола завдань управління 

земельними ресурсами. 

Питання особливостей геоінформаційного забезпечення земельно-

інформаційної системи досліджувало багато вітчизняних та зарубіжних 

учених, а саме: А. Варламов, А. Вервейко, Я. Вілльямсон, С. Енемарк, 

П.Казьмір, Н. Коновалова, Ф. Лисецький, М. Лихогруд, О. Малигіна, 

Л. Перович, В. Соловйов, М. Ступень, А. Третяк та інші. Проте їхні 

дослідження торкаються лише окремих аспектів геоінформаційного 

забезпечення у сфері управління земельними ресурсами та ведення 

земельного кадастру, тоді як дослідження вимагає комплексного підходу, 

тобто формування цілісної земельно-інформаційної системи 

землекористування. Адже ефективно діюча земельно-інформаційна система 

дозволить сформувати в рамках єдиного геоінформаційного простору 

відомості про територію, регламент її використання, об'єкти нерухомості, 

централізувати та впорядкувати зберігання і оновлення інформації про 

об'єкти, забезпечити доступ населення до відкритих інформаційних ресурсів 

України. 

Таким чином, розв‘язання задач, пов'язаних зі створенням земельно-

інформаційної системи, а також основного її компонента - розробки 

структури і змісту бази різнорідних просторових даних -  на сьогодні є 

актуальними. 

Основною метою створення земельно-інформаційної системи є 

формування єдиного інформаційного простору території України, 

оптимального доступу до баз просторових даних, налагодження вільного й 

оперативного обміну просторовими даними, взаємодії і координації між 

користувачами на будь-яких можливих просторових, масштабних і 

проблемних рівнях. Інформаційну основу системи становить база даних, 
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структура та організація якої залежать від типу вхідної та вихідної 

інформації, яка використовується в процесі вирішення функціональних 

завдань. Земельно-кадастрова інформація є основою для земельно-

інформаційної системи, створення якої дає змогу передавати необхідну 

інформацію іншим підсистемам. Структура такої системи зображена на рис. 

4.10. 

 

Система 

моніторингу 

використання 

земель 

 

 

 

 

 

 

ЗЕМЕЛЬНО-

ІНФОРМАЦІЙНА 

СИСТЕМА 

Архівне 

сховище для 

документів 

Інструмент 

планування та 

розвитку 

територій 

Система 

автоматизації 

документообігу 

 

Кадастрова 

інформаційна 

система 

Система збору та 

надання 

інформації 

 

Рис. 4.10. Структура земельно-інформаційної системи 

Джерело: сформовано на основі [269] 

 

З урахуванням світових тенденцій у даній галузі [93] пропонується 

спиратися на сучасні інформаційні технології: базові технології Internet 

(WWW, Gopher, ftp, IRC, E-mail); ідеологію інформаційних сховищ і 

архітектуру "клієнт-сервер"; SQL-орієнтовані інструментальні системи 

(СУБД ORACLE, INFORMIX); CASE-технології проєктування 

інформаційних систем і баз даних; ГІС-технології; технології створення і 

поширення інформації на CD-ROM носіях; розвиток системи графічних і 

текстових редакторів; інтернет-ідеологію у створенні корпоративних і 

відомчих інформаційних систем. 
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Запропонована структура представлена в таких організаційно-

технічних рішеннях: перший рівень – це наявність автоматизованих робочих 

місць з використанням однієї комп‘ютерної системи для одного користувача 

інформації; на другому рівні відбувається організація локальних 

обчислювальних мереж, до складу яких може входити від двох до декількох 

десятків, а то й сотень комп‘ютерів, іншої периферійної техніки, які 

об‘єднано в одну локальну (тобто обмежену певною єдиною територією) 

мережу; на третьому рівні відбувається формування єдиної територіальної 

геоінформаційної системи на певній, але значній території; на четвертому 

рівні формується корпоративне інформаційне середовище на певній 

території; а на п‘ятому рівні – єдина земельно-інформаційна система 

управління земельними ресурсами країни чи регіону. 

Основним технічним рішенням під час розроблення земельно-

інформаційної системи є застосування геоінформаційних технологій. При 

цьому необхідною є організація збору комплексної інформації. 

Геоінформаційні системи є ефективним інструментарієм для обробки 

просторових даних [359]. ГІС – це спеціалізовані комп‘ютерні системи, які 

охоплюють в себе набір технічних та програмних засобів збору, 

накопичення, зберігання, узагальнення та використання значного обсягу 

графічної та текстової інформації з просторовою прив‘язкою. Враховуючи 

високі можливості сучасних ГІС та набутий вітчизняний досвід їх 

формування, земельно-інформаційні системи можна розглянути в ракурсі 

геоінформаційного забезпечення. 

Процес здійснення геоінформаційного картографування складається з 

етапів збору, систематизації первинних даних про стан земельних ресурсів за 

допомогою сучасних технологій та засобів ДЗЗ, формування на основі 

первинних даних деталізованих цифрових карт і використання таких карт для 

оновлення земельно-інформаційної системи. 

Як і будь-який інший, процес актуалізації земельно-інформаційної 

системи (на сьогодні ДЗК) видозмінюється у зв‘язку з інтеграцією 
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автоматизованих систем (рис. 4.11). З впровадженням ГІС в зазначений 

механізм значно зменшується роль людини як працівника, що забезпечує збір 

і обробку інформації, і одночасно з цим зростає роль людини як спеціаліста, 

до обов‘язків якого входить більше забезпечення контролю за процесом 

збору та обробки інформації, що здійснюється за допомогою сучасних 

автоматизованих приладів та програм [262]. 

 
Трансформація механізму наповнення земельно-інформаційної системи 

в процесі інтеграції геоінформаційних систем (ГІС) 

Традиційним способом З використанням ГІС 

Збір на обробка даних про стан 

земельних ресурсів 

Створення картографічної основи 

Створення попереднього варіанту 

карти 

Проведення додаткових 

досліджень на ключових позиціях 

Формування деталізованої карти, 

створення легенди та авторського 

оригіналу 

Наповнення отриманою інформацією інтегрованої земельно-

інформаційної системи 

Використання сучасних технологій 

для збору та обробки даних про 

стан земельних ресурсів 

Формування цифрової карти за 

допомогою спеціалізованого 

програмного забезпечення 

Контроль за правильністю 

формування цифрової карти на 

ключових позиціях 

Формування різноманітних 

інформаційних шарів для цифрової 

карти 

Рис.1. Трансформація механізму наповнення земельно-інформаційної 

системи в процесі інтеграції ГІС 

Джерело: адаптовано автором за [262]. 
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Важливо зазначити, що окрім швидкості обробки даних 

автоматизованими інформаційними системами, перевагою впровадження 

таких систем є мінімізація ризиків виникнення помилки в результаті дії 

людського фактору під час трансформування інформації. Адже за умови 

використання традиційного способу перехід з етапу на етап супроводжувався 

ручним перенесенням даних, що значно обмежувало, по-перше, кількість 

інформації, яку можна було перенести на готові картографічні матеріали, а 

по-друге, збільшувало ймовірність виникнення помилок при розрахунках, що 

унеможливлювало ефективне використання такої інформації в подальшому. 

Геоінформаційне забезпечення створене для вирішення питань, що 

вимагають комплексного підходу в аспекті організації інфраструктури 

території та їх поєднання з доступними картографічними даними. Тобто, 

основу ГІС складають електронні карти (плани) місцевості, що базуються на 

цифрових моделях рельєфу  і місцевості, що характеризують тривимірне 

розташування об'єктів в просторі [49; 80]. Таке забезпечення виступає 

основною технологією формування та використання земельно-

інформаційних систем. У функціональному аспекті геоінформаційне 

забезпечення під час створення земельно-інформаційної системи повинно 

забезпечувати: візуалізацію інформації, що зберігається в базах даних 

користувача; обробку та інтерпретацію даних базах даних у вигляді 

тематичних карт, гістограм, таблиць; забезпечувати спільне використання 

цифрових карт і баз просторових даних для забезпечення раціонального 

природокористування [250]. 

Сьогодні просторові дані використовуються в багатьох інформаційних 

продуктах (наприклад, AutoCAD, MapInfo та ін.). Але тільки спеціалізовані 

комп‘ютерні програми на базі ГІС мають необхідний набір можливостей для 

забезпечення процесу прийняття різних управлінських рішень. Вони 

дозволяють включати нову інформацію і оновлювати вже наявні дані, 

маніпулювати накопиченою інформацією, виробляти просторовий і 

тимчасової її аналіз, моделювати і розміщувати різні об'єкти в просторі, а 
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також видавати отримані результати, як в комп'ютерному, так і в графічному 

виді [248].  

З огляду на те, що сучасні ГІС є по суті багатофункціональними 

інформаційними системами, що мають бути забезпечені механізмом 

накопичення, аналіз, обробку, зберігання та поширення інформації, а й 

підтримувати спадкоємність методик автоматизації процесів було здійснено 

порівняльний аналіз ГІС по найбільш важливим технологічним чинникам та 

їх ролі в управлінні земельними ресурсами (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Порівняльний аналіз найпоширеніших геоінформаційних систем для 

управління земельними ресурсами 

Критерій оцінювання 

Найменування ГІС 
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Доступність у використанні та навчанні + + + + + + 

Безкоштовний доступ + – – – – + 

Взаємозв‘язок з іншим програмним 

забезпеченням 
– + + + – + 

Доступність до зовнішніх БД з 

можливістю розподіленої обробки 
– + + + – + 

Обробка різних форматів даних – + + – + + 

Створення цифрових об'єктів в 

інтерактивному режимі за даними 

геодезичних вимірювань 
+ + + + + + 

Просторове моделювання та аналіз 

растрових даних 
+ + + + + + 

Відображення та аналізу даних у режимі 

реального часу  
– + + + + + 

Автоматизоване розпізнавання растрової 

інформації 
– – + + + + 

Можливість доступу до інших баз 

геоданих 
+ + + – – + 

Створення і друк мозаїчних 

ортофотопланів і ортофотокарт високої 

якості 
– – + – + – 
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Джерело: сформовано автором. 

 

Основою для геоінформаційного забезпечення інтегрованої земельно-

інформаційної системи є результати межування (інвентаризація земель, 

кадастрові зйомки), що дозволяють створити базовий каркас території і 

різноманітні тематичні шари інформації (наприклад, по рельєфу місцевості, 

типах ґрунтів, гідрографії, складу угідь, тощо), що дозволяють приймати 

різні управлінські рішення щодо збалансованого землекористування. Для 

цього інвентаризацією земель встановлюється прив'язка всіх наступних 

даних, які заносяться в структуру семантики шарів інформації [48]. Зазвичай, 

в якості основних базових шарів інформації таких систем входять: пункти 

державної геодезичної мережі; поворотні точки меж земельних ділянок та 

територій; рельєф місцевості тощо. 

Систематизувавши результати проведеного аналізу можна зробити 

висновок, що у найпростішому поданні геоінформаційна технологія повинна: 

забезпечувати функції збору, кодування і введення інформації для подальшої 

обробки; дозволяти редагувати, оновлювати, перетворювати і зберігати дані 

для підтримки масиву даних в актуальному стані; представляти інформацію 

як в вихідному, так і в перетвореному вигляді; створювати та редагувати 

карти і здійснювати картографічний аналіз виконувати аналіз даних про 

просторові об'єкти і представляти результати в різних варіантах (таблиць, 

карт, діаграм); створювати і маніпулювати наборами даних про географічні 

мережі і проводити процедури мережного аналізу; створювати цифрові 

об'єкти в інтерактивному режимі за даними геодезичних вимірювань; 

забезпечувати широкий вибір функцій просторового моделювання та аналізу, 

що дозволяють створювати растрові дані, будувати до них запити, вести 

картографування та аналіз на їх основі. 

Геоінформаційне забезпечення в Україні сьогодні характеризується 

такими станом: досі не вирішено частину теоретичних питань щодо 

термінології та об‘єкта дослідження; геоінформаційне програмне 
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забезпечення в цілому задовільне та здатне забезпечити базові сучасні 

потреби в процесі розроблення та використання ГІС як на етапі збору 

геоінформації, так і на етапах обробки, зберігання та використання 

інформації, моделювання просторових об‘єктів, просторового аналізу; нині 

ГІС створюються переважно для вирішення конкретних проблем галузі; з 

одного боку, геоінформаційне забезпечення безпосередньо залежить від 

геодезично-картографічного забезпечення, а з іншого боку, тісно вплітається 

в процес інформаційного забезпечення функціонування всіх без винятку 

галузей національної економіки, що провадяться на тій чи іншій території. 

Як і до кожного конкретного виду інформаційного забезпечення, до 

ГІС, які функціонують одночасно та у взаємодії зі земельно-інформаційною 

системою, висувають певні вимоги. Ефективна ГІС має відповідати таким 

вимогам: формування пошарового поділу просторових даних, використання 

кольорових гам, забезпечення значних можливостей щодо візуалізації 

об‘єктів, створення великого набору інструментів для внесення змін та 

представлення потрібних даних, доступ до лінійного вимірювання, 

напівавтоматичне або повністю автоматичне створення планів і карт у різних 

масштабах. При цьому існують також вимоги до зовнішнього вигляду такого 

програмного забезпечення: інтерфейс графічного редактора повинен бути 

інтуїтивно простий, зрозумілий, логічний та орієнтований на користувачів 

різного рівня: від звичайного користувача без спеціальних умінь та навичок 

до спеціаліста вузького профілю для виконання специфічних завдань. Окрім 

цього, запорукою ефективності в процесі використання програмних засобів 

стане мобільність програмного забезпечення, його відносно низька вартість, 

простота в освоєнні та використанні. 

Пропонована система геоінформаційного забезпечення є динамічною, 

так як може змінюватися відповідно до змін форм звітності, алгоритмів 

розрахунку показників тощо. На нашу думку, одним з найбільш важливих 

принципів створення системи повинен бути принцип її відкритості для 

нарощування функціональних можливостей системи. Зважаючи на визначені 
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вище вимоги, весь асортимент програмного забезпечення, що орієнтований 

на роботу зі створеними земельно-інформаційними системами, можна 

поділити на три великі групи залежно від співвідношення мобільності та 

функціональності: геопортали для звичайних користувачів, спеціалізовані 

ГІС-додатки для працівників у сфері забезпечення функціонування земельно-

інформаційних систем та комерційні ГІС. 

Зручність та інтуїтивність використання програмних продуктів можна 

забезпечити створенням графічного редактора земельно-інформаційної 

системи на основі потужної універсальної ГІС. Це забезпечить низку 

необхідних вимог щодо різноманіття підтримуваних форматів даних, високої 

якості засобів візуалізації, достатньої кількості різноманітних аналітичних 

засобів, необхідності оперативного оновлення програмного забезпечення та 

постійної технічної підтримки. Проте в універсальних продуктів є свої 

недоліки: висока вартість використання, наявність непотрібних функцій та 

завищені вимоги до апаратної складової роблять нераціональним 

використання універсальних програм у системі геоінформаційного 

забезпечення. 

Тому на практиці частіше використовують вузькоспеціалізовані 

інформаційні системи, які створені спеціально для вирішення завдань у сфері 

геоінформаційного забезпечення. Такі програмні продукти повністю 

враховують специфіку завдань, що підлягають вирішенню, і володіють 

необхідними для цього функціональними інструментами. Використання 

спеціалізованих програм для забезпечення функціонування ГІС може 

викликати проблеми сумісності форматів даних, неможливість прямого 

перенесення даних з однієї бази в іншу, що, своєю чергою, ускладнить 

об‘єднання всіх інформаційних систем в єдину національну земельно-

інформаційну систему.  

Варто зазначити про такий важливий елемент земельно-інформаційної 

системи, як геопортали, що являють собою досить нове явище в історії 

розвитку геоінформатики, і тому відсутнє однозначне, загальноприйняте 
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трактування як визначення «геопортал», так і опису його призначення, 

типології і функціональності. Багато сучасних авторів визначають поняття 

«геопортал» як «точку входу в Інтернет з інструментами перегляду 

метаданих, пошуку геоінформації, її візуалізації, завантаження, поширення і, 

можливо, пошуку геосервісів» [103]. Незалежно від індивідуальних 

особливостей переважна більшість чинних геопорталів може забезпечити 

користувачам базову візуалізацію картографічних даних, можливість пошуку 

просторових даних за кадастровим чи інвентаризаційним номерами, 

ключовими словами тощо. Проте далеко не всі геопортали забезпечують 

пошук внутрішніх чи зовнішніх розподілених ресурсів просторових даних. 

Тобто більшість існуючих геопорталів варто відносити до категорії 

візуалізаційно-пошукових інформаційних систем. 

До завдань геоінформаційного забезпечення входить комплексний 

аналіз та оцінка інформації про інфраструктуру регіону з використанням для 

цього просторових картографічних матеріалів. Геоінформаційне 

забезпечення є основою функціонування земельно-інформаційних систем. 

Воно не лише дає можливість раціонального збору та накопичення 

територіально координованих даних, а й забезпечує їх системний аналіз, 

автоматичне перетворення текстової інформації у картографічні зображення. 

Окрім цього, геоінформаційне забезпечення в процесі становлення 

інформаційних систем сприяє накопиченню деталізованої інформації; 

забезпечує візуалізацію інформації, що накопичується в базах даних 

користувача, обробку цієї інформації різноманітними методами та 

представлення результатів такої обробки у вигляді тематичних статичних та 

динамічних картографічних матеріалів, гістограм, таблиць тощо; ефективне 

використання цифрових карт та інших даних з метою забезпечення 

раціонального управління земельними ресурсами. 

До додаткових функцій геоінформаційного забезпечення можна 

віднести розширений пошук даних про певну територію за допомогою 

використання інформаційних систем, накопичення пошукової інформації 
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щодо попередніх запитів користувачів, автоматизований аналіз території та 

розширені можливості моделювання, відображення та виявлення логічних 

закономірностей у природних процесах та явищах у межах певної території, 

формування графічної інформації, яка буде використовуватися в процесі 

обслуговування населення та органів державного управління, у діяльності 

організацій та установ на визначеній території, інформаційне забезпечення 

державної, регіональної та громадської експертиз щодо порядку 

використання земельних ресурсів, реалізації екологічних проєктів тощо [29; 

250]. 

До найважливіших чинників збалансованого розвитку України 

належить низка взаємопов‘язаних проблем щодо використання природних 

ресурсів (в т.ч. й земельних), захищеності від масштабних загроз 

техногенного та природного характеру, охорони навколишнього 

природного середовища. Світова практика свідчить, що одним з 

ефективних засобів інформаційного забезпечення для вирішення цих 

проблем є комплекс територіально розподілених даних про Землю, 

отриманий за допомогою зйомки Землі з космосу. Цей вид інформаційних 

ресурсів отримав назву космічної інформації дистанційного зондування 

Землі (ДЗЗ). Сучасне зростання потреби у використанні інформаційних 

продуктів і послуг, отриманих із застосуванням технологій ДЗЗ, зумовив 

розвиток світових ринків інформаційних продуктів і послуг ДЗЗ. У 

довгостроковій перспективі прогнозується різка інтенсифікація темпів 

зростання цих ринків [158]. 

Розвиток ринку ДЗЗ є складним процесом, однак має стратегічний 

характер, оскільки послуги ДЗЗ створюють значний мультиплікативний 

ефект у загальній економіці країни. Варто зазначити, що в процесі 

досліджень ринку інформаційних послуг ДЗЗ проаналізовано відкриті 

джерела з цієї теми, проведено порівняння наявних даних між собою, оцінку 

їх коректності та виявлення загальних трендів розвитку космічних технологій 

ДЗЗ і послуг. 
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На основі проведених досліджень нами виділено ключові проблеми 

стратегічного розвитку процесів виробництва інформаційних продуктів і 

послуг ДЗЗ у світі, які в інтеграції з результатами порівняльного аналізу, а 

також сукупністю отриманих результатів дозволили визначити 

найкритичніші чинники для розвитку процесів виробництва і збуту 

вітчизняної продукції ДЗЗ (рис. 4.12) [91]: 

– орієнтація вироблених послуг і технологій обробки даних ДЗЗ на 

вузькі спеціалізовані групи споживачів; 

– розробка інструментів виявлення вимог користувачів для вирішення 

проблеми низького рівня попиту на інформацію з ДЗЗ; 

– розробка автоматичних комплексів обробки даних ДЗЗ, 

призначених для вирішення проблеми низької рентабельності діяльності 

підприємств за рахунок збільшення частки продуктів і послуг у загальному 

обсязі продажів; 

– заміна існуючих космічних платформ мікросупутникових і 

створення low-cost комерційних платформ для вирішення проблеми низької 

рентабельності; 

– формування інструментів організації зйомки за допомогою 

багатосупутникових орбітальних угруповань для задоволення споживачів 

щодо вирішення виявленої проблеми недостатньої оперативності надання 

інформації, а також відсутності можливості отримання інформації про 

необхідні території в потрібний користувачеві час; 

– забезпечення автоматичного надходження інформації 

користувачам; 

– створення експертних комунікаційних платформ та інтернет-

простору вільного отримання продукції ДЗЗ для вирішення проблем 

ознайомлення потенційних споживачів із перевагами користування 

продукцією ДЗЗ; 

– розробка інформаційних послуг ДЗЗ, призначених для 

використання в галузевих системах моніторингу та підтримки прийняття 
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рішень, заснованих на інтеграції, аналітичній обробці вихідних даних ДЗЗ, 

об'єднання ГІС та інформаційних систем органів державної влади різного 

рівня. 
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Рис. 4.12. Чинники інноваційного розвитку процесів виробництва і збуту 

вітчизняної продукції ДЗЗ 

Джерело: сформовано автором. 

 

Розвиток ринку інформаційних послуг ДЗЗ вимагає одночасного 

формування комплексу підсистем ефективної ринкової інфраструктури. 

Найважливішим напрямом розвитку ринкової інфраструктури є створення й 

просування єдиної торгово-комунікаційної платформи, доповненої 

проєктами вільного доступу і просування інформаційних послуг ДЗЗ, а також 

формування фінансово-кредитної підсистеми. 

Ефективна автоматизація процесів обробки, аналізу, зберігання та 

використання земельно-кадастрової інформації забезпечується на всіх етапах 

функціонування системи не лише за допомогою ГІС, а й з використанням 

інших програмних засобів автоматизації. Розробка стратегії автоматизації 
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процесів управління територіями охоплює всі завдання, які стоять перед 

органами місцевого самоврядування, і розподіл цих завдань по групах 

відбувається залежно від необхідного рівня забезпеченості інформаційними 

ресурсами для виконання того чи іншого завдання. Розподілити всі завдання 

відповідно до необхідного рівня забезпеченості інформаційними ресурсами 

можливо за такими групами: завдання, які потребують наявності лише 

просторової інформації; завдання, які потребують наявності і просторової, і 

описової інформації; завдання, які можливо виконати лише з використанням 

семантичної інформації; завдання, виконання яких вимагає використання 

автоматизованих систем управління та детального аналізу інформації різного 

роду; інші завдання, які не потребують просторової та семантичної 

інформації для їх виконання. 

З огляду на наявність значної кількості джерел інформації та існування 

багатьох різних форматів даних, необхідно забезпечити на кожному 

адміністративно-територіальному рівні створення єдиного інформаційного 

забезпечення, що дало б змогу задовольняти існуючі потреби як земельної 

служби, так і решти відомств та організацій, які використовують у своїй 

діяльності інформацію про стан земельних ресурсів. Створення єдиного 

інформаційного забезпечення в системі управління земельними ресурсами 

можливе за рахунок ведення уніфікованих баз даних, використання сучасних 

технологій їх ведення і використання, побудови інформаційно-

телекомунікаційних мереж та систем, які виконують свої функції, 

ґрунтуючись на загальних принципах та правилах інформаційної взаємодії, 

що забезпечує задоволення інформаційних потреб різних організацій та 

суспільства в процесі використання земельних ресурсів та управління ними 

[158; 250]. 

Процес формування єдиної, ефективної та гнучкої системи управління 

невідривно поєднаний з організацією комплексних методів автоматизації 

збору необхідної інформації, її подальшої обробки, узагальнення та 

використання в процесі пошуку раціональних рішень щодо функціонування 
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об‘єктів управління. Це вимагає наявності комплексу технічних засобів, які 

разом із системами математичного та програмного забезпечення організують 

проходження автоматизованих інформаційних процесів у системі управління 

земельними ресурсами. Системний підхід до процесу управління земельними 

ресурсами передбачає застосування такого комплексу для ефективного 

функціонування земельно-інформаційних систем. 

Розробка методики геоінформаційного забезпечення функціонування 

земельно-інформаційної системи в межах певної території характеризується 

такими принципами: першочергове виконання завдань, які покликані 

забезпечити цілісність земельно-інформаційної системи в межах конкретної 

території (узгодження концептуальних положень, методів роботи, технічного 

забезпечення, застосування визначених стандартів); визначення 

пріоритетними тих функцій та завдань, які спрямовані на забезпечення 

діяльності державних органів влади та органів місцевого самоврядування; 

визначення пріоритетними тих напрямів, які забезпечать ефективність 

функціонування ГІС за рахунок задоволення інтересів максимальної 

кількості користувачів, враховуючи різні способи використання 

інформаційної системи, у тому числі і в режимі «online». 

Для кращого сприйняття кількісних та якісних семантичних, земельно-

інформаційна система повинна мати можливість графічної їх візуалізації. 

Крім того, ці дані є підставою для формування річного звіту і надання його в 

обласний комітет. Тому геоінформаційне забезпечення земельно-

інформаційної системи покликане забезпечити ефективний пошук 

раціональних просторових рішень за рахунок використання актуальної, 

достовірної та комплексної геоінформації та відповідних методів обробки 

даних. Схематичне зображення методики геоінформаційного забезпечення 

земельно-інформаційної системи подано на рис. 4.13. 

У результаті використання цієї методики сформована інформація 

матиме високу практичну цінність, яка полягає у: формуванні єдиного 

підходу до розвитку інфраструктури просторової інформації в межах 
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конкретної території; затвердженні на цій території єдиної системи 

координат для безперешкодного використання цієї системи різними 

користувачами в процесі здійснення ними їхньої основної діяльності, що так 

чи інакше пов‘язана з використанням земельних ресурсів, капітальним 

будівництвом, плануванням території; попередженні надзвичайних ситуацій 

та ліквідації їх наслідків. Геоінформаційна основа − сукупність цифрових 

картографічних матеріалів, що використовуються в спільній системі 

координат за умови використання спільного набору правил реєстрації та 

зберігання інформації щодо просторових об‘єктів, процесів та явищ. 

 

- територіально-галузевий 

принцип 

- єдина система координат 

- єдині стандарти даних 

- територіальна цілісність 

- єдина картографічна 

основа 

Розробка класифікатора 

Обґрунтування вимог до програмного забезпечення земельно-

інформаційної системи (геоінформаційне забезпечення та 

управління базами даних) 

Проєктування інформаційних потоків у 

системі інформаційного обміну даними 

між учасниками системи 

Обґрунтування необхідності використання 

єдиної геоінформаційної основи 

представлення даних про територію 

Розробка загальних принципів організації 

даних у земельно-інформаційній системі 

Аналіз управлінських  

задач 

Рис. 4.13. Методика геоінформаційного забезпечення 

Джерело: сформовано на основі [248]. 
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Запропонована методика геоінформаційного забезпечення земельно-

інформаційної системи передбачає автоматизоване геоінформаційне 

картографування на основі даних дистанційного зондування Землі і включає 

ряд технологічних методів та прийомів, що дозволяють, спираючись на 

традиційні методи картографування, перейти до автоматизованого 

створення та оновлення даних про просторові об'єкти території для 

подальшого використання в якості картографічної основи 

геоінформаційних систем. Такий підхід передбачає дотримання принципів 

аналогової і цифрової картографії, а також застосування методів і прийомів 

ГІС-технологій, фотограмметричної обробки матеріалів ДЗЗ і включає в себе 

послідовне вдосконалення технологічних етапів створення та оновлення 

картографічної основи з метою забезпечення точності, достовірності та 

просторових об'єктів. 

Визначальними орієнтирами, які виступають базисом пропонованої 

методики, є: раціоналізація кодових характеристик компонент сутнісної 

системи просторової інформації, яка надає змогу усунути невизначеності 

поданих матеріалів; пристосування метричних та сутнісних ознак 

трьохвимірних об'єктів до автоматизації процесів узагальнення. 

Для структурно-упорядкованого застосування просторової інформації 

вбачається доцільною пропозиція щодо ухвалення домінантних технічних 

рішень, орієнтованих на автоматичне забезпечення низки процедур, які 

впливають на зростання рівня технологічності, поліпшення якісних 

процесних характеристик, збільшення попиту та конкурентоспроможності 

вихідного продукту, зменшення рівня трудових затрат тощо. 

Головними джерелами первинної інформації щодо просторових 

об‘єктів варто вважати: цифрові ортофотоплани та моделі рельєфу, цифрові 

картографічні моделі та аналогові карти тощо. 
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Реалізація основних завдань та робіт при створенні геоінформаційної 

картографічної основи за даними ДЗЗ передбачає виконання певного 

алгоритму дій у такій послідовності [91; 158]: 

1. Збір, накопичення, аналіз та обробка геопросторової інформації. 

2. Створення цифрових ортофотопланів з матеріалів аерофото чи 

космічних знімань. 

3. Створення і оновлення даних про просторових об'єктів в базовому 

масштабі 1:25 000 у вигляді наборів. 

4. Генералізація картографічного зображення просторових об'єктів в 

похідних масштабах 1: 50 000 і 1: 100 000. 

5. Проведення контролю семантичних і топологічних зв'язків і їх 

коригування в разі потреби. 

6. Створення картографічної основи ГІС. 

У результаті реалізації низки технологічних фаз вказаної методики 

формуються комплекси просторових матеріалів, які систематизовані у 

електронні топографічні базиси геоінформаційних систем, що мають сприяти 

задоволенню інформаційних запитів щодо визначених земельних ділянок 

певних зацікавлених користувачів. Водночас, електронні топографічні базиси 

геоінформаційних систем мають формуватися впродовж доволі коротких 

строків та мати відповідних якісний рівень. 

Визначальною роллю цифрових топографічних карт як одного з джерел 

просторових даних для геоінформаційного забезпечння є доступність 

великого обсягу територіально прив'язаною достовірної інформації, що дає 

змогу вибрати проекцію, побудувати координатну основу, виконати 

просторову прив'язку тематичних даних тощо. 

Для збереження ландшафтно-географічних особливостей певної 

території у процесі формування комплексів просторових даних та 

актуального і об‘єктивного відображення у електронному топографічному 

базисі геоінформаційних систем, за умови незмінності природних 
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властивостей території, реалізується дослідження місцевості, на якій 

відбуватимуться роботи. 

В процесі формування набору геопросторових даних здійснюється 

забезпечення робіт основними (фотограмметричними і картографічними), 

додатковими і довідковими матеріалами, необхідними для проведення 

підготовчих робіт і для складання всіх об'єктів змісту картографічної основи 

ГІС [22, c. 86]. В якості основних джерел геопросторових даних обрано 

наступні: 

 фотограмметричні (матеріали ДЗЗ та цифрові ортофотоплани, 

створені на їх основі); 

 картографічні (цифрові топографічні карти та плани різних 

масштабів, створені і оновлені раніше, існуючі бази даних і картографічні 

матеріали); 

 додаткові матеріали (каталоги координат державної геодезичної 

мережі; карти з оперативною інформацією про зміни місцевості; карти і 

плани спеціального призначення тощо). 

В процесі формування геопросторових даних варто здійснювати 

контроль, звертаючи особливу увагу на актуальність, повноту і точність. 

Зібрані геопросторові дані групуються з урахуванням завдань їх подальшої 

обробки. Достатність основних і додаткових матеріалів відображається на 

створеній картограмі для систематизації і аналізу джерел геопросторової 

інформації. 

Етап створення та оновлення даних про просторові об'єкти базових 

масштабів для геоінформаційного забезпечення земельно-інформаційної 

системи передбачає використання програмного забезпечення спрямованого 

на автоматизацію дешифрування і векторизації даних ДЗЗ.  

Для забезпечення зберігання та виведення графічної інформації про 

земельні ділянки, в автоматизованій земельно-інформаційній системі 

передбачена можливість ведення довідника з координатами ділянок. 
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Інформація про координатах має певний ступінь секретності. Для 

забезпечення необхідних режимів її використання, автоматизована 

інформаційна система повинна забезпечувати парольний доступ до неї 

відповідних операторів і можливість шифрування інформації щодо 

земельних ресурсів [32; 76]. 

Геоінформаційна основа земельно-інформаційної системи є базою для 

розв‘язання різного роду задач: від містобудування, формування кадастрів та 

інженерного облаштування певної території до оперативного прийняття 

раціональних управлінських рішень у процесі планування сталого розвитку 

територій, залучення широкого кола спеціалістів для забезпечення 

диспетчерського контролю за станом територій, планування та реалізації 

природоохоронними органами різноманітних природозахисних заходів; 

накопичення та зберігання інформації щодо основних показників розвитку 

території: виробництва, соціально-економічного розвитку, транспортної 

інфраструктури, стану довкілля тощо. Окрім цього, здійснюється оцінка 

антропогенної трансформації та проводяться визначення рівня техногенного 

навантаження на земельні ресурси території, запроваджуються заходи щодо 

зниження природних і техногенних ризиків. 

Отже, у сучасних умовах інноваційного розвитку геоінформаційне 

забезпечення виступає основою земельно-інформаційної системи, є 

джерелом усієї просторової інформації стосовно об‘єктів певної території та 

має достатній потенціал, щоб перетворитись на потужний інструмент 

обробки інформації, розв‘язання складних математичних задач, пов‘язаних з 

моделюванням процесів управління земельними ресурсами, і виконувати 

роль регулюючого інструменту в процесі реалізації територіальних 

управлінських рішень. Отже, геоінформаційне забезпечення – це новий вид 

забезпечення, створений з метою задоволення економічних та суспільних 

потреб державних органів, організацій та суспільства щодо забезпечення 

їхньої діяльності геоінформацією, використання якої вдосконалюється 
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одночасно з розвитком комп‘ютерних технологій, за рахунок використання 

автоматизованих систем у процесі збору інформації про стан земельних 

ресурсів, моделювання геопростору та здійснення просторового аналізу, який 

виконується в процесі формування просторових рішень, здійснення інтеграції 

та розповсюдження інформації за допомогою ГІС. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. 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 функціонування такої системи, а також забезпечать 

раціональне використання і відтворення земель. Однак накопичення значного 

за обсягом інформаційного масиву не сприяє підвищенню 

репрезентативності геопросторових та картографічних даних у сфері 

землекористування. 

2. Вищезазначене протиріччя спричинено відсутністю загального 

підходу до інтеграції різнорідних інформаційних даних в єдиній земельно-

інформаційній системі. У зв‘язку з цим запропоновано інтегровану модель 

формування системи інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами, що передбачає виділення таких функціональних блоків: джерела 

інформації; інформаційний простір; інфраструктурне забезпечення; 

функціональне використання інформації; механізм інформаційного 

забезпечення. 

3. Кожен з наведених блоків передбачає узгодження процесів 

подальшого інформаційного обміну на базі реалізації визначених 

міжвідомчих взаємозв‘язків.  Формування продуктивної інформаційної бази в 

системі управління земельними ресурсами має на меті забезпечення 

збалансованого взаємоузгодженого функціонування управлінських структур 

на всіх рівнях. Створення єдиного інформаційного простору передбачає 
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повне усунення всіх видів невідповідностей та дублювань у процесі збору, 

накопичення й аналізу інформаційних матеріалів на кожному з етапів 

звітного відображення, а також уніфікацію електронних форм усіх видів 

звітності. Ґрунтуючись на системі отримуваних різноманітних 

інформаційних матеріалів, створюється певний інформаційний базис, у 

межах якого виокремлюють відповідні блочні інформативні групи, що 

містять визначені спектри впорядкованих даних. 

4. Ефективна робота інформаційної інфраструктури в системі 

управління земельними ресурсами як цілісної техніко-технологічної мережі 

можлива тільки за умови раціонального функціонування допоміжних 

інструментів, зокрема інституційно-правового, організаційно-фахового, 

програмно-апаратного забезпечення тощо. Різноступеневість особливостей 

системи управління земельними ресурсами має на меті можливість вільного 

інформаційного доступу всіх управлінських органів різного ієрархічного 

рівня (від держави до суб‘єкта господарювання) у сфері землекористування. 

5. 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 кордонів і проведення кадастрової 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 документації за 

регламентації взаємозв‘язків і координації діяльності уповноважених органів 

та відомств у сфері земельних відносин; складання програм і прогнозів 

використання земель сільськогосподарського призначення; планування 

раціонального використання та охорони земельних ресурсів; створення та 

розвиток інформаційної інфраструктури обігу земель; розробка заходів 

земельного контролю та моніторингу використання зазначених земель; 

підготовка документів територіального планування та просторового розвитку 

країни. 
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6. 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 завданням інфраструктурного забезпечення 

інтегрованої земельно-інформаційної системи є гармонізація взаємодії між 

різними автоматизованими системами відомчих  кадастрів та інших баз 

даних при переміщенні інформаційних потоків. Загалом використання 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. 

7. Отож система базових просторових даних має визначатися 

концептуальними положеннями відповідних державних та регіональних 

програм розвитку, бути узгодженою з вітчизняною інфраструктурою 

просторових даних, а також містити блок спеціалізованих просторових 

даних, які формуються разом із базовим блоком у межах єдиних 

геопросторових характеристик. Водночас інтегрована земельно-інформа-

ційна система є функціональною складовою вітчизняної інфраструктури 

просторових даних, що структурує та впорядковує відповідну геопросторову 

й семантичну інформацію. 

8. Розглянувши призначення, мету, орієнтири, структуру та 

масштаб відображення просторових даних, варто сформувати підсистему 

інфраструктурного забезпечення інтегрованої земельно-інформаційної 

системи в розрізі відповідних рівнів визначених процесів та відповідного 

інструментарію. 

9. Запропоновано алгоритм трансформації інформаційних потоків у 

земельно-інформаційній системі від накопичення до поширення. Він 

складається з п‘яти основних етапів, якими є: аналіз системи прийняття 

рішень (процес починається з визначення всіх типів рішень, для прийняття 

яких потрібна інформація); аналіз інформаційних вимог (визначення 
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необхідного типу інформації для прийняття кожного рішення); агрегування 

рішень, для прийняття яких потрібна одна інформація (згрупування в одне 

завдання управління); проєктування процесу обробки інформації 

(розроблення реальної системи збору, зберігання, передачі та модифікації 

інформації); проєктування і контроль системи (створення системи, що 

забезпечить оцінку інформації і надасть змогу розпізнавати й виправляти 

помічені помилки). 

10. Доведено, що в сучасних умовах інноваційного розвитку 

геоінформаційне забезпечення виступає основою земельно-інформаційної 

системи, є джерелом усієї просторової інформації стосовно об‘єктів певної 

території та має достатній потенціал, щоб перетворитися на потужний 

інструмент обробки інформації, розв‘язання складних математичних задач, 

пов‘язаних з моделюванням процесів управління земельними ресурсами, і 

виконувати роль регулюючого інструменту в процесі реалізації 

територіальних управлінських рішень. 

11. Геоінформаційне забезпечення земельно-інформаційної системи 

покликане забезпечити ефективний пошук раціональних просторових рішень 

за рахунок використання актуальної, достовірної та комплексної 

геоінформації та відповідних методів обробки даних. В результаті 

використання даної методики сформована інформація матиме високу 

практичну цінність, яка полягає у формуванні єдиного підходу до розвитку 

інфраструктури просторової інформації в межах конкретної території; 

затвердженні на цій території єдиної системи координат для 

безперешкодного використання цієї системи різними користувачами в 

процесі здійснення ними їхньої основної діяльності, що так чи інакше 

пов‘язана з використанням земельних ресурсів, капітальним будівництвом, 

плануванням території, попередженні надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків. 
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Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [125; 147; 267; 269; 287; 288; 290; 291; 297; 300; 305; 306. 
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РОЗДІЛ 5 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ 

 

 

5.1. Удосконалення структури еколого-економічних показників 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами 

 

Суспільство, вбачаючи у сільськогосподарських землях винятково 

прибутковий ресурс за умови їх ефективного використання, байдужіє до 

охорони та відтворення земельних ресурсів. Тому землекористування 

повинно мати еколого-економічну збалансованість, тобто забезпечувати такі 

умови господарювання, які в подальшому не знищать людство, а дозволять 

йому комфортно існувати в довкіллі [6; 44]. При цьому важливу роль має 

відігравати земельно-кадастрова інформація, адже слугує базисом для 

здійснення еколого-економічної оцінки стану земель та процесу 

землекористування загалом. Тому одним із ключових завдань удосконалення 

земельно-кадастрової інформації на сьогодні є ліквідація несприятливого 

впливу екологічних чинників на земельні угіддя. Отже, слід забезпечити дві 

основні складові вказаного процесу, а саме: об‘єктивність, достовірність та 

актуальність відображуваних даних про землі, а також активний попит на 

таку інформацію у зв‘язку з регулярністю її перевірки та використання у 

сфері землекористування за сформованих ринкових умов [67; 100; 112; 142]. 

Аналіз тенденцій розвитку системи кадастрового обліку землі 

засвідчує, що основні функції кадастру зводилися і зводяться до опису 

земель для цілей оподаткування та захисту прав. 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 уможливлять 
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створення еколого-орієнтованих моделей обліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для забезпечення ефективної охорони 

земельних ресурсів (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Функції системи кадастрового обліку земель 

Джерело: [263]. 

 

Саме тому питання збалансованого землекористування вимагають 

розроблення заходів з удосконалення еколого-економічних засад 

землекористування, впровадження систематичного збору, накопичення та 

використання інформації про стан земельних ресурсів та про комплексну 

оцінку земель. 

Тож, нині визначальним важелем у структурі забезпечення відповідних 

владних органів усіх рівнів управління необхідними даними щодо різного 

роду характеристик земельного фонду країни виступають звітно-статистичні 

показники, які дозволяють здійснити аналіз земельного розподілу згідно з 

цільовим використанням угідь та за землевласниками і землекористувачами. 

Водночас забезпечення тільки вказаною інформацією не дасть змоги 
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ухвалювати ефективні рішення у сфері землекористування без наявності 

якісно-оціночних та економічних показників стану земель. 

Зауважимо, що окреслене тлумачення збалансованого 

землекористування потребує висвітлення, передусім, еколого-економічних 

аспектів вказаної проблематики. Зрозуміло, що її вирішення відбувається, 

здебільшого, із застосуванням методу моделювання, який надає можливість 

відтворити майбутній збалансований стан довкілля та відповідний 

фінансово-економічний базис, що потрібен для забезпечення екобезпеки і 

головної мети – виробництва суспільних благ. Як приклад у сільському 

господарстві, як зазначають Д. Добряк, О. Канаш та І. Розумний [64], 

«...збалансоване використання в наведеному розумінні може забезпечуватися 

тільки в тому разі, коли організація землекористування базуватиметься на 

інформації про характеристики взаємозв‘язків, які утворилися в процесі 

еволюційного розвитку між сільськогосподарськими рослинами і природним 

середовищем, головним чином, ґрунтом, і складають певну замкнуту систему 

взаємного збереження і збагачення. Заходи по охороні і підвищенню 

родючості земель в даному разі повинні становити невід‘ємну частину 

технології вирощування сільськогосподарських культур». 

Вказане інформаційне забезпечення містить усі дані, показники та 

матеріали ДЗК, а також інформацію, що супроводжує розроблення його 

елементів, а саме: порівняння ґрунтів за їх агровиробничими властивостями, 

еколого-економічне оцінювання земель сільськогосподарського призначення 

тощо. З огляду на зазначене, еколого-економічні виробничі характеристики 

сільськогосподарського землекористування на регіональному рівні 

визначають: природно-сільськогосподарське районування, дані щодо 

особливостей та якісного стану ґрунтового покриву, відповідність 

агроекосистем основним біологічним вимогам агрокультур, рівень 

урожайності сільгоспкультур, а також обсяги виробничих витрат та рівень 

дохідності [1; 95; 148; 259]. 
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Недостатню увагу та неврахування інформаційної складової у системі 

відтворення земель можна вважати чи не найбільш істотною прогалиною, що 

здійснює негативний вплив на землекористування, землеохорону, 

відтворення ґрунтів тощо. Брак інформаційного забезпечення в аспекті 

екологічної складової є несприятливим для забезпечення потенційних 

можливостей захисту, підтримання у належному стані, відтворення та 

поліпшення національного земельного фонду. Оцінка екологічних та 

економічних характеристик землі, як просторового базису будь-якої сфери 

виробництва та головного засобу виробництва в аграрній та лісовій галузях, 

повинна здійснюватися, передусім, базуючись на природно-географічній 

диференційованості та обмеженості використовуваних площ, а також з 

огляду на ґрунтовне дослідження якісного стану угідь, зокрема ґрунтову 

родючість, баланс гумусу тощо. 

Нині в нашій країні бракує загального підходу до системного 

інтегрованого оцінювання стану земель. У систематизованому та 

структурованому відображенні створену на сьогодні структуру семантичних 

матеріалів банку земельно-кадастрових даних для земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення можна зобразити як певну блочну 

систему [20; 205; 216]: 

1) блок кадастрового зонування земель у межах території України; 

2) блок правових характеристик (кадастровий номер, інформація про 

право власності, користування, інформація про власників (користувачів), 

відомості про категорії земель та цільове призначення тощо); 

3) блок просторових характеристик (межі, місце розташування, площа 

тощо); 

4) блок даних про кількісний та якісний стан земель; 

5) блок обмежень і обтяжень використання земель; 

6) блок економічної  та нормативної грошової оцінки земель; 

7) блок бонітування ґрунтів. 
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Усі вказані блоки налічують певну впорядковану сукупність земельно-

кадастрових даних, кількість яких є найбільшою на найнижчому 

(локальному) рівні управління у сфері земельних відносин. З кожним 

наступним рівнем (передавання інформації на регіональний, обласний, 

державний рівні) кількість цих показників зменшується. 

Як уже зазначалось, згідно з інтегрованою моделлю системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами 

автоматизована земельно-інформаційна система має вводитися в 

експлуатацію на базі ДЗК спільно з організаціями, що забезпечують ведення 

Державного містобудівного кадастру, лісового кадастру, водного кадастру та 

інших кадастрів і реєстрів на основі розподілених автоматизованих банків 

даних і електронних систем доступу та обміну відомостями між ними. 

Водночас, з огляду на світовий досвід щодо відповідних інфраструктурних 

розробок, зауважимо, що з метою приєднання вітчизняних просторових 

матеріалів до цивільного обігу й підвищення інвестиційної активності на 

ринку земель, слід дещо наситити і збагатити їх перелік шляхом 

використання таких галузевих, характерологічних показників: 

інфраструктурних, транспортно-логістичних, якісно-екологічних, природно-

екологічних, соціально-економічних тощо, тобто показників, що не мають 

очевидного прямого зв‘язку зі системою кадастрового обліку земель, але 

пов‘язані з графічним базисом (точка, лінія, полігон) та нерідко наділені 

властивостями як просторового, так і обмеженого розподілу (винятково 

стосовно якісних параметрів довкілля та соціально-економічних даних) [77; 

194; 248]. 

Тож, до системи просторових інформаційних матеріалів варто 

долучити блок характерологічних даних, які визначаються одночасно з 

базисним переліком матеріалів у межах загального координатного 

відображення. При цьому інтегрована земельно-інформаційна система 

функціонально пов‘язана з НІГД. 
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Для визначення тематичного змісту й структури блоку спеціалізованих 

просторових даних необхідно визначити чинники, що мають інтерес для 

суб‘єктів управління земельними ресурсами. Водночас з усієї різноманітності 

земельно-ресурсних, еколого-економічних, соціально-інституційних 

чинників бажано вилучити матеріали, які мають протиріччя та не містять 

вихідних даних. 

Матеріали, які містяться в переліку характерологічної просторової 

інформації, є необхідними ще й з огляду на те, що виступають як вхідні дані 

для прогнозного моделювання у сфері дослідження певних земельних 

територій, що, своєю чергою, набуває виняткової ваги в аспекті повсякчасно 

зростаючих антропогенних чинників довкілля. 

Інформація, що міститься в базі сучасного державного кадастрового 

обліку, не надає змоги здійснювати належне прогнозування і результативне 

планування подальшого використання земель сільськогосподарського 

призначення, оскільки для таких заходів інформаційна база повинна бути 

актуальною і повністю відображати нинішній стан цих земель. Отже, усі дані 

про кількісний і якісний стан земель повинні бути достовірними, 

оформленими в певних звітних формах і загальнодоступними. 

Удосконалення структури семантичної бази даних інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами полягає в тому, що під час 

формування інформаційних блоків дані ДЗК за вказаними вище блоками в 

разі відповідного запиту будуть систематизуватися за належністю до тих чи 

інших критеріїв землекористування, наприклад: правові (інформація про 

права власності, відомості про категорії земель, обмеження та обтяження 

тощо), просторові (площа, місце розташування, горизонталі рельєфу, ареали 

крутості схилів, координати тощо), екологічні (агрохімічна оцінка, еколого-

агрохімічна, бонітет ґрунтів, показники деградації, рівень ерозії, вміст 

гумусу, показники забруднення тощо) та економічні (відомості економічної  

та нормативної грошової оцінки земель, вид використання земель, цільове 

призначення, орендна плата тощо) критерії. Серед цих критеріїв, виходячи з 
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мети дослідження, найбільшої уваги потребують саме еколого-економічні та 

показники, що їх характеризують. Тому нами здійснена систематизація 

екологічних та економічних критеріїв, індикаторів та показників, що їх 

характеризують, які варто було відобразити в земельно-інформаційній 

системі для ефективного управління земельними ресурсами (табл. 5.1). 

Таким чином, еколого-економічний аналіз використання земельних 

ресурсів може проводитися на основі інтегрованої системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами як системи відомостей про 

екологічні та економічні характеристики землекористувань та системи 

землекористування загалом. Проте, деякі з перелічених відомостей відсутні у 

сучасній земельно-інформаційній системі ДЗК України. Так само нині 

механізми надходження, одержання, аналізу, накопичення та відображення 

відповідних матеріалів у системі інформаційного забезпечення ДЗК, за умови 

трансформаційних ринкових перетворень, є вкрай нечіткими й подекуди 

необґрунтованими [117]. 

З метою перевірки та підтвердження системності, кількості й 

достовірності показників семантичної бази даних системи інформаційного 

забезпечення, які підсумовуються на найвищому управлінському рівні, слід 

використовувати метод, що ґрунтується на виявленні ступеня впливовості 

певного якісного показника чи їх групи на результати господарської 

діяльності або ж на зменшення якісних характеристик суспільних благ від 

використання того чи іншого інформативного показника. За такої ситуації, 

досягаючи відповідної «межі», якісний показник має підсумовуватися та 

долучатися до загальної бази земельно-кадастрових даних. У підсумковому 

результаті ступінь впливовості визначеного якісного показника на рівень 

урожайності сільськогосподарських культур можна розрахувати кількома 

варіантами [201]. 

Система інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами буде багато разів коригуватися, адаптуватися до особливостей 

економіки, може навіть кардинально змінюватися. Але при цьому запорукою 
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її успішного розвитку залишатиметься принцип максимального 

синергетичного врахування всіх доступних чинників, що впливають на 

процес землекористування. 

Таблиця 5.1 

Система показників еколого-економічного аналізу землекористування 

Критерій Індикатор Показник 

Екологічний 

Якість ґрунту 

Площі й питома вага агровиробничих груп 

ґрунтів; 

глибина гумусового горизонту; 

гранулометричний склад ґрунту; 

щільність ґрунту; 

вміст гумусу 

Якісна оцінка земель 
Агрохімічна оцінка; 

еколого-агрохімічна оцінка 

Деградація земель 

Засоленість; 

заболоченість; 

еродованість; 

підтоплення 

Забруднення земель 

Залишки пестицидів; 

щільність хімічного забруднення; 

щільність радіоактивного забруднення 

Обмеження 
Площа обмежень (за видами); 

контури обмежень 

Економічний 

Господарське 

призначення  

землекористування 

Вид використання земель; 

цільове призначення 

Бонітування 

Бал бонітету ґрунтів; 

розподіл ґрунтів за балами бонітету; 

значення бала бонітету за кожним ареалом 

ґрунтів 

Економічна оцінка 

земель 
Значення економічної оцінки земель 

Нормативна грошова 

оцінка земель 

Значення нормативної грошової оцінки 

земель; 

межі зон дії локальних факторів (за видами); 

значення коефіцієнта локального фактору в 

межах зони його дії 

Експертна грошова 

оцінка 
Значення експертної грошової оцінки земель 

Плата за 

користування землею 

Розмір орендної плати; 

розмір земельного податку 

Економічний обіг 

земель 

Кількість трансакцій (за видами); 

вартість трансакцій (за видами) 

Джерело: сформовано автором.  
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Зростання обсягів інформації потребує від суб‘єкта управління певної її 

систематизації і класифікації, оскільки без такого підходу важко зібрати 

необхідні дані щодо оцінки та моделювання того чи іншого процесу чи 

явища в сфері земельних відносин. 

Суб'єктам управління земельними ресурсами інформація за тими чи 

іншими показниками необхідна для виявлення основних тенденцій розвитку 

еколого-економічної ситуації і прийняття стратегічних рішень. Враховуючи 

чисельність показників, що характеризують окремі види ресурсів, їхню зміну 

в часі та просторі, напрацьовано інтегральні показники, які відображають 

стан цілих екосистем, ландшафтів, адміністративних територій. Як правило, 

вони безрозмірні й враховують наукові розробки в галузі екології, 

моделювання, статистики тощо [135]. 

У зв‘язку з тим, що на сьогодні науково не обґрунтовано рівня 

важливості тієї чи іншої інформації для управління земельними ресурсами, а 

встановлена нами вибірка індикаторів і показників еколого-економічного 

аналізу землекористування є новим науковим результатом, то постає питання 

щодо визначення першочерговості внесення інформації до земельно-

інформаційної системи ДЗК. 

Позаяк обґрунтування вагомості таких інформаційних даних у системі 

управління земельними ресурсами, а також оцінювання рівня витрат на 

отримання цієї інформації не здійснювалося, тому, на нашу думку, слід 

провести оцінку вагомості існування вказаних показників у загальній 

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

дослідити вагомість та роль окреслених індикаторів у системі управління 

земельними ресурсами, по-друге, визначити рівень доступності й 

оперативності отримання інформації за цим індикатором (показником) і, по-

третє, розглянути рівень понесених фінансових витрат на їх одержання. При 

цьому основною проблемою у виборі системи індикаторів для оцінки 

землекористування є протиріччя між вказаними цільовими векторами 

(рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Цільові вектори відбору індикаторів еколого-економічного 

аналізу землекористування 

Джерело: сформовано автором. 

 

Ми застосовували метод експертного оцінювання [36; 134; 154] з 

метою визначення вагомості окресленої вибірки даних у сфері земельних 

відносин, зокрема обґрунтування також важливості усіх індикаторів, 

враховуючи рангове значення кожного з них. Реалізація вказаного методу 

відбувалася за допомогою анкетування відповідно до розробленого нами 

листка опитування, де було зазначено блоки показників згідно з визначеними 

критеріальними ознаками (табл. 5.2). 

Анкетування експертів відбувалося за блоками відповідних показників 

та певних даних економічного характеру. Опитували здебільшого наукових 

співробітників Інституту землекористування НААН, ДУ «Інститут охорони 

ґрунтів України» та фахівців обласного рівня управління у сфері земельних 

відносин (Головних управлінь Держгеокадастру в областях). 
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Таблиця 5.2 

Анкета експертного опитування щодо визначення індикаторів 

№ 

 

Індикатор 

 

Ранг за 

вагомістю в 

управлінні 

земельними 

ресурсами 

Ранг за 

доступністю й 

оперативністю 

отримання 

інформації 

Ранг за 

витратами на 

одержання 

 

Екологічний критерій 

1 Якість ґрунту    

2 Якісна оцінка земель    

3 Деградація земель    

4 Забруднення земель    

5 Обмеження    

Економічний критерій 

1 Господарське 

призначення  

землекористування 

   

2 Бонітування    

3 Економічна оцінка 

земель 

   

4 Нормативна грошова 

оцінка земель 

   

5 Експертна грошова 

оцінка 

   

6 Плата за користування 

землею 

   

7 Економічний обіг земель    

Джерело: сформовано автором на основі [20]. 

 

Під час математичного обчислення експертних оцінок важливо також 

визначити узгодженість інформації від експертів у групі. Оскільки оцінки 

експертів можуть розглядатися як випадкові величини, то для аналізу 

розкиду й узгодженості оцінок використовують подані нижче узагальнені 

статистичні характеристики [154]. Нині під час оцінювання за допомогою 

методу ранжирування для аналізу узгодженості оцінок, виміряних за 

порядковою шкалою й отриманих від окремих експертів, доцільно 

використовувати сучасні статистичні методи визначення узгодженості 
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інформації від групи експертів. Часто коли необхідно визначити 

узгодженість у ранжируваннях групи, де більше двох експертів, тоді 

обчислюється коефіцієнт конкордації Кендала — загальний коефіцієнт 

рангової кореляції для групи, що складається з m експертів [20]. 

Оцінку ступеня значущості параметрів експерти здійснюють, 

присвоюючи їм ранговий номер. Фактору, якому експерт дає найвищу 

оцінку, присвоюється ранг 1. Якщо експерт визнає кілька факторів 

рівнозначними, то їм присвоюється однаковий ранговий номер [154]. Згідно з 

результатами цього анкетування було сформовано матрицю рангів. Так, 

спочатку було обчислено загальний підсумок рангів, розраховано їх 

усереднене значення, а також визначено відповідні ранги для критеріїв. 

Підсумком проведеного анкетування експертів є рангові значення 

відповідних даних за екологічними та економічними критеріями в розрізі 

вагомості в системі управління земельними ресурсами (дод. В), доступності й 

оперативності отримання інформації (дод. Д), та понесених витрат на їх 

отримання (дод. Е). Отже, за результатами обробки експертних оцінок ми 

встановили ранг індикаторів за екологічними (табл. 5.3) та економічними 

(табл. 5.4) критеріями. 

Таблиця 5.3 

Ранжування груп індикаторів екологічного критерію еколого-

економічного аналізу землекористування 

Індикатор 

 

Ранг за 

вагомістю в 

управлінні 

земельними 

ресурсами 

Ранг за 

доступністю й 

оперативністю 

отримання 

інформації 

Ранг за 

витратами на 

одержання 

 

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 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Таблиця 5.4 

Ранжування груп індикаторів економічного критерію еколого-

економічного аналізу землекористування 

Індикатор 

 

Ранг за 

вагомістю в 

управлінні 

земельними 

ресурсами 

Ранг за 

доступністю й 

оперативністю 

отримання 

інформації 

Ранг за 

витратами на 

одержання 

 

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 

коефіцієнт конкордації Кендалла згідно з формулами [154]: 
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де m – кількість експертів; 

n – кількість груп показників; 

S - сума квадратів різниць рангів (відхилень від середнього); 

Li – кількість груп зв‘язаних (однакових) рангів в оцінках i-го експерта;  

tl – кількість елементів в l-й групі для i-го експерта (кількість повторюваних 

елементів). Якщо немає зв'язаних рангів, то Ti дорівнює нулю. 
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За результатами розрахунків отримали дані узгодженості оцінок 

експертів за коефіцієнтом конкордації Кендалла (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Узгодженість оцінок експертів за коефіцієнтом конкордації Кендалла 

Критерій 

Вагомість в 

управлінні 

земельними 

ресурсами 

Доступність і 

оперативність 

отримання 

інформації 

Витрати на 

одержання 

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 узгодженості оцінок експертів щодо трьох груп 

параметрів дає змогу стверджувати про наявність середнього ступеня 

узгодженості думок експертів. Щодо економічного критерію, то значення 

коефіцієнта конкордації Кендалла свідчить про наявність високого ступеня 

узгодженості думок експертів для параметрів доступності й оперативності 

отримання інформації та понесених витрат на їх отримання і середнього 

ступеня для параметра вагомості в управлінні земельними ресурсами. 

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 [154]: 

 

Wnmф  )1(2 ,                                                (5.3) 

 

Згідно з показниками вагомості α=0,05 та кількістю рівнів свободи q = 

n–1 за таблицею Пірсона розраховують порогове значення χкр
2
. Коли χф

2
 > 

χкр
2
, тоді на коефіцієнт конкордації варто покладатися, тобто одержані 

завдяки йому результати опитування є правильними. Якщо розраховане 

значення критичної точки більше за табличне, то коефіцієнту конкордації 
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можна довіряти, його величина не випадкова, а тому отримані результати 

мають сенс і можуть використовуватися в подальших дослідженнях. 

Тож, структурно-змістове наповнення земельно-кадастрових даних, 

зокрема щодо кількісно-якісного обліку угідь, є інформаційним підґрунтям у 

процесі еколого-економічного оцінювання землекористування, адже за 

допомогою цих показників можна виявити рівень прояву деградаційних 

процесів у ґрунтах та проаналізувати рівень екологічної стабільності 

використання сільськогосподарських угідь. Водночас, збагативши 

структурно-змістове наповнення земельно-кадастрових даних матеріалами, 

що дозволяють визначити реальний та об‘єктивний стан землекористування, 

рівень забруднення земель та ступінь їх охорони тощо, можливо дещо 

поліпшити систему інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами. 

Враховуючи результати проведених досліджень, вважаємо, що систему 

показників якісного характеру, які містяться в структурі ДЗК, треба дещо 

семантично збагатити. Адже брак результативної системи земельно-

кадастрового обліку угідь суттєво нарощує колізійний потенціал у сфері 

землекористування, оскільки неперевіреність та, подекуди, суперечливість 

відображених у земельному кадастрі просторових ознак окремих ділянок 

робить малоймовірним правильне відтворення права володіння або права 

користування тією чи іншою земельною ділянкою, створює додаткові 

труднощі в реалізації державою функції контролю у сфері 

землекористування та землеохорони, а також у спостереженнях за станом 

земельного фонду країни. 

Зважаючи на це, можна стверджувати, що реєстрація та накопичення 

інформації про стан земельних ресурсів на території нашої країни 

відбуваються не систематизовано, а розподілені між різними установами, 

кожна з яких використовує інформацію згідно зі своєю спрямованістю. У 

національному масштабі це призводить до збільшення ймовірності 

виникнення неузгодженості, необ‘єктивності та несумісності інформації про 
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стан земельних ресурсів, що ускладнює використання такої інформації та 

унеможливлює створення єдиної інформаційної системи на основі ДЗК. 

У 2013 р. був прийнятий Порядок інформаційної взаємодії між 

кадастрами та інформаційними системами, спрямований на формування 

механізму обміну інформацією між кадастрами та інформаційними 

системами, і перелік відомостей, обмін якими може здійснюватися в процесі 

такої взаємодії [218]. Цей порядок був  спрямований на [218]: 

 формування єдиної картографічної основи для ГІС; 

 забезпечення взаємного поповнення даними інформаційних 

систем; 

 забезпечення обов‘язковості передачі геопросторових даних до 

ДЗК у випадках, передбачених законодавством; 

 забезпечення об‘єктивності, достовірності та повноти відомостей 

у ДЗК; 

 визначення переліку відомостей, обмін якими може 

здійснюватися в процесі взаємодії між інформаційними системами; 

 запобігання дублюванню робіт з інформаційного наповнення 

інформаційних систем; 

 уніфікацію інформаційних систем; 

 забезпечення актуальними геопросторовими даними органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних 

осіб. 

Взаємодія між кадастрами та інформаційними системами здійснюється 

наданням картографічної основи та іншої інформації ДЗК для інших 

кадастрів та інформаційних систем, а також наданням до ДЗК 

геопросторових даних та інших матеріалів кадастрів та інформаційних 

систем. 

Для аналізу процесу взаємодії автоматизованої системи ДЗК та 

пропонованої нами інтегрованої земельно-інформаційної системи в 
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національному інформаційному просторі, визначення переліку завдань, 

розмежування функціональних обов‘язків та цільової аудиторії, наводимо 

таблицю порівняння характеристик можливостей цих інформаційних систем 

(табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Аналіз цільових орієнтирів та функціональних особливостей 

автоматизованої системи Державного земельного кадастру та 

інтегрованої земельно-інформаційної системи 
 

Атрибут 
Інформаційна система 

ДЗК інтегрована 

Тип інформаційної 

системи 
Автоматизована Автоматизована 

Першочергове завдання 
Регулювання земельних 

відносин 

Управління земельними 

ресурсами 

Основна функція Кадастровий облік земель 

Залучення сукупності 

просторових даних з 

кадастрів різної 

відомчої належності для 

інформаційного 

забезпечення управління 

земельним ресурсами 

Рівень представлення і 

деталізації семантичних 

характеристик 

Звужений Розширений 

Першочергове 

призначення інформації 

Облік, регулювання, 

контроль 

Регулювання, 

проєктування, 

планування, контроль 

Джерело: сформовано автором. 

 

Таким чином, функціонування вже існуючої автоматизованої системи 

ДЗК та інтегрованої земельно-інформаційної системи, пропонованої в рамках 

нашого дослідження не є суперечливим процесом через різні основні 

призначення, коло вирішуваних завдань і цільові аудиторії користувачів. 

Більше того, обов'язковою умовою для реалізації інфраструктури 
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інтегрованої земельно-інформаційної системи є наявність уже сформованої 

системи з автоматизованого обліку об'єктів земель, якою і є АС ДЗК, а також 

об'єктів з кадастрів іншої відомчої належності та об'єктів блоку спеціальних 

просторових даних. У даному поданні інформація про землекористування, 

що міститься в інтегрованій земельно-інформаційній системі, є похідною 

відносно інформації ДЗК. 

Негативними моментами функціонування інтегрованої земельно-

інформаційної системи є те, що для прийняття ефективних управлінських 

рішень у сфері землекористування необхідно отримувати інформацію з більш 

ніж однієї системи. Таким чином, існує необхідність створення програмних 

комплексів, які сприяють інтеграції інформаційних потоків окремих 

інформаційних систем, а також здатних інтегрувати різні інформаційні шари 

на основі єдиної системи координатної прив'язки та просторової 

ідентифікації об'єктів. 

 

5.2. Підвищення інформаційної місткості фінансової та 

статистичної звітності у сфері землекористування 

 

Важливою функцією інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами є функція стеження (вимірювання), яка реалізується 

за допомогою формування й аналізу показників (індикаторів) 

землекористування. У зв‘язку з цим забезпечення ефективного управління 

земельними ресурсами вимагає формування адекватної вимогам часу 

обліково-аналітичної системи суб‘єктів землекористування. Саме в цій 

системі формується інформація, необхідна для планування, прогнозування, 

організації, контролю та охорони у сфері збалансованого землекористування. 

Облікові та аналітичні дані, необхідні для прийняття ефективних 

управлінських рішень, передбачають упорядкування інформаційних 

матеріалів та їх відображення у фінансовій та статистичні звітності суб‘єктів 

землекористування. У цілому така звітність повинна містити деталізований 
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список відповідних показників та даних щодо стану угідь, користування 

якими має гарантувати адекватні, реальні та об‘єктивні результати 

оцінювання функціонування суб‘єктів землекористування [186]. Тому дуже 

актуальним питанням є консолідація обліково-аналітичної інформації щодо 

земельних ресурсів для забезпечення прийняття дієвих управлінських 

рішень. Це своєю чергою зумовлює трансформацію основних імперативів та 

норм щодо функціонування системи бухгалтерського обліку, а також 

фінансової та статистичної звітності. 

Адаптація показників звітності суб‘єктів землекористування для потреб 

управління земельними ресурсами, інтерпретація інформації про земельні 

ресурси у зручній формі для оперативного аналізу та контролю підвищує 

інформаційну місткість такої звітності. 

Потреба в поєднанні обліково-аналітичних даних з метою досягнення 

ефективності ухвалених управлінських рішень визначає подальшу 

трансформацію фінансової звітності і, відповідно, вимог до бухгалтерського 

обліку, як інформаційного базису відображення стану та ефективності 

використання земельних ресурсів суб‘єктів господарювання. 

Попередній моніторинг виступає первинною складовою формування 

структури документованого представлення результатів господарської 

діяльності. З огляду на ступінь організації та розробки процедури 

попереднього моніторингу, визначаються ґрунтовність і об‘єктивність 

облікових даних, що надається усім заінтересованим користувачам 

фінансової звітності. У підсумку проведення процедури попереднього 

моніторингу формується відповідний документ з обов‘язковим урахуванням 

нормативно-правових положень у досліджуваній площині [181; 182]. Ряд 

учених висувають пропозиції про введення в дію окремого стандарту, який 

би враховував специфічні особливості землі, як об‘єкта обліку. 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 

первинні документи (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV) [203]. 
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Первинним документом, на підставі якого установи відображають вартість 

такого активу, як земельна ділянка, у бухгалтерському обліку, є звіт про 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Тобто для 

відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними 

ділянками в бухгалтерському обліку проводять їх експертну грошову оцінку 

(абз. 8 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. № 

1378-IV) [228]. Під нею розуміють результат визначення вартості земельної 

ділянки та пов‘язаних із нею прав оцінювачем (експертом із питань оцінки 

земельної ділянки) зі застосуванням сукупності підходів, методів та 

оціночних процедур, що забезпечують збір й аналіз даних, проведення 

розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту (абз. 7 ч. 1 ст. 1 Закону 

України «Про оцінку земель»). 

Сьогодні відображення земельних ресурсів у фінансовій звітності 

суб‘єкта господарювання здійснюється відповідно до чинного нормативно-

методичного забезпечення та стандартів бухгалтерського обліку (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Інформаційна місткість чинної фінансової звітності у сфері 

землекористування 

Номер та назва 

рядка 

Об’єкти обліку Розкриття інформації про 

земельні ресурси  

1  2  3  

Баланс 

1000 «Нематеріальні 

активи» 

Вартість об‗єктів 

бухгалтерського обліку, які 

віднесені до складу 

нематеріальних активів  

Право постійного 

користування земельною 

ділянкою  

1010 «Основні 

засоби» 

Вартість активів, які віднесені до 

основних засобів  

Витрати на капітальне 

поліпшення земель  

1015 «Інвестиційна 

нерухомість»  

Вартість активів, які віднесені до 

складу інвестиційної нерухомості  

Земельні ділянки, визнані 

інвестиційною нерухомістю  

1100 «Запаси»  Вартість активів, які визнаються 

запасами  

Земельна ділянка 

переведена до складу 

необоротних активів та 

груп вибуття, утримуваних 

для продажу  
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Продовження табл. 5.7 

Звіт про фінансові результати 

2120 «Інші 

операційні доходи» 

Інші доходи від операційної 

діяльності підприємства у 

звітному періоді  

Дохід від продажу власних 

земельних ділянок; дохід 

від операційної оренди 

земельних ділянок  

2130 

«Адміністративні 

витрати» 

2150 «Витрати на 

збут»  

Понесені у звітному періоді 

адміністративні витрати та 

витрати на збут  

Амортизація витрат на 

капітальне поліпшення 

земель; орендна плата, 

земельний податок  

Примітки до річної фінансової звітності 

Розділ І.  

Нематеріальні активи 

Рядок  020 ―Права 

користування 

майном‖  

Права користування майном 

(право користування земельною 

ділянкою, право користування 

будівлею тощо)  

Право постійного 

користування земельною 

ділянкою  

Розділ ІІ. «Основні 

засоби» 

Рядок 100 «Земельні 

ділянки»  

Первісна вартість, надходження, вибуття, зміни за рік, 

передача в операційну оренду земельних ділянок  

Рядок 105 

«Інвестиційна 

нерухомість» 

Первісна вартість, надходження, вибуття, зміни за рік, 

передача в операційну оренду об‗єктів інвестиційної 

нерухомості, у тому числі земельних ділянок  

Рядок 110 

«Капітальні витрати 

на поліпшення 

земель» 

Первісна вартість, надходження, вибуття, зміни за рік 

капітальних витрат на поліпшення земель  

Розділ VІІІ. «Запаси» 

рядок 910 «Товари»  

Вартість всіх видів товарів 

підприємства на кінець року  

Вартість земельної ділянки, 

переведеної до складу 

необоротних активів та груп 

вибуття, утримуваних для 

продажу 

Джерело: [181]. 

 

Відображені у табл. 5.7 матеріали дозволяють дійти висновку про 

доволі низький рівень інформаційного наповнення структури фінансової 

звітності у сфері земельних відносин. Це спричинено дублюванням об‘єктів 

бухгалтерського обліку означеної сфери, які відображено у низці звітних 

статей без відповідних уточнень та наголошень на цьому. Балансові дані 

щодо обліку земель відображено у структурі як оборотних, так і необоротних 

активів, що не надає розгорнутих даних про ціну угідь, права володіння чи 

користування ними тощо [202]. 
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Виокремлення у структурі необоротних активів права 

землекористування теж не відображається відповідним чином, через що 

неможливо виявити, у який спосіб та на підставі якої угоди використовується 

відповідна земельна площа (оренда, суперфіцій, емфітевзис, сервітут тощо). 

Окрім цього, інформація, яка формується у фінансовій звітності та 

бухгалтерському обліку про земельні ресурси, не надає правильного 

відображення ціннісних характеристик того чи іншого виду угідь, а також їх 

потенціалу з метою подальшого використання та одержання прибутку. Отож, 

бухгалтерський облік земельних ресурсів має оптимізувати, структурувати та 

впорядкувати відповідні дані для визначення саме товарно-вартісних якостей 

тих чи інших земельних ділянок. Наприклад, у багатьох розвинених країнах 

світу землю відносять до основного капіталу. За різними класифікаційними 

ознаками землю зараховують до матеріальних довготермінових активів, які 

не амортизуються, мають здатність відтворюватись (природна родючість) і 

навіть за певних умов поліпшувати таку відтворювальну здатність [246, с. 

290]. 

У вітчизняній практиці брак уточнених даних щодо земельних ресурсів 

у структурі балансу та відбиття цінових характеристик земель на 

економічному оцінюванні вартості підприємництва спричинює неможливість 

забезпечення ґрунтовного їх відображення в процесі формування фінансової 

звітності. 

Дослідивши землю як об'єкт фінансової звітності, вважаємо за доцільне 

відображати вартість земельних ресурсів у складі необоротних активів 

окремим рядком (наприклад, 1004 «Земельні активи»), і відповідно 

враховувати їх у бухгалтерському обліку на окремому синтетичному рахунку 

«Земельні активи», до якого будуть відкриватися рахунки другого і третього 

порядку. Зокрема, «Земельні ресурси», якщо земельна ділянка 

використовується в господарській діяльності на правах приватної власності, 

«Права користування земельними ресурсами», якщо земельна ділянка 
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використовується на правах користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис, 

сервітут тощо). 

Так, сьогодні земельна ділянка, яку було придбано з метою 

використання суб‘єктом господарювання, набуває статусу основного засобу. 

Витрати, пов'язані з її придбанням і доведенням до стану, в якому земельна 

ділянка може використовуватися за призначенням, капіталізуються на 

субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», а потім 

формують первинну вартість такої ділянки. Проте, незважаючи на те, що 

земельна ділянка є основним засобом і відображається на субрахунку 101 

«Земельні ділянки», з урахуванням положень пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 

Податкового кодексу України  вартість земельних ділянок та природних 

ресурсів не підлягає амортизації в податковому обліку [200]. Окрім цього, 

згідно з п. 22 П(С)БО 7, амортизація вартості земельної ділянки як окремого 

об'єкта основних засобів не нараховується [210]. Якщо земельну ділянку 

було придбано суто з метою її подальшого перепродажу, то вона отримує 

статус нерухомості, яка утримується для продажу, за правилами, 

встановленими п. 1–4 розділу II П(С)БО 27. У такому разі всі витрати, 

пов'язані з її придбанням і доведенням до передпродажного стану, 

обліковуються на дебеті субрахунку 286 «Необоротні активи, які 

утримуються для продажу» [209]. 

Виокремлення земельних ресурсів як самостійного рахунку надасть 

можливість деталізувати цей актив у структурі майнового оцінювання 

земель. Оскільки земельні ресурси не підлягають амортизації, тому 

виокремлення об'єктів із блоку основних засобів, що амортизуються, точніше 

систематизує бухгалтерський облік у сфері земельних відносин. Тож, 

з‘являється перспектива для впорядкування облікової системи щодо 

окремого об‘єкта. Водночас вбачається, що аудит цього виокремленого 

рахунку, а також реалізація контрольної функції державою в аспекті 
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використання інструментів фінансово-регулюючого впливу стануть 

об‘єктивнішими, ґрунтовнішими та укомплектованішими. 

Функціонуючої системи відображення даних про земельні угіддя, які 

перебувають у користуванні певних підприємств (оренда, суперфіцій, 

емфітевзис, сервітут тощо), нині в нашій країні немає. Виходячи з рівня 

деталізації інформації про земельні активи, яку, на нашу думку, необхідно 

відобразити для користувачів, доцільно розкривати в складі приміток до 

фінансової звітності. У зв‗язку з цим, пропонуємо доповнити форму 5 

«Примітки до річної фінансової звітності» розділом «Земельні активи», де 

відображати активи на праві власності та користування (оренда, суперфіцій, 

емфітевзис, сервітут тощо). Така інформація про землю дозволяє 

користувачам отримати інформацію про земельні ділянки, отримані у 

тимчасове користування суб‘єктом господарювання, з урахуванням 

специфіки та обмежень кожного виду права користування чужим майном. 

Деталізована інформація про земельні ділянки, які перебувають у 

користуванні 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 ресурсами. 

У міжнародній практиці Примітки до фінансової звітності є чи не 

найважливішою складовою звітної інформації будь-якого підприємства. 

Адже саме завдяки їм користувачі згаданої звітності можуть почерпнути 

детальні відомості про результати господарювання підприємства та 

визначити рівень інвестиційної привабливості останнього [358]. 

Враховуючи вищезазначені аргументи та пропозиції, а також з метою 

більш повного відображення характеристик земельних ресурсів у процесі 

підготовки фінансової звітності, формування достовірного інформаційного 

базису для задоволення інтересів суб‘єктів управління земельними 

ресурсами пропонуємо внести доповнення до форм фінансової звітності за 
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напрямами підвищення їх інформаційної місткості у сфері 

землекористування (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Напрями підвищення інформаційної місткості фінансової звітності у 

сфері землекористування 

Номер та назва 

рядка 
Об’єкти обліку Характеристика 

Баланс 

1004 «Земельні 

активи» 
Вартість земельних активів 

Забезпечення реалізації 

контрольної функції 

бухгалтерського обліку, а 

також якісних вимог та 

принципів складання 

фінансової звітності 

Примітки до річної фінансової звітності 

Розділ ІІ. Земельні 

активи 
Вартість земельних активів  

Забезпечення реалізації 

обліково-аналітичної функції, 

зокрема щодо формуванню 

інформації про наявність, 

динаміку та структуру 

земельних ресурсів, які 

перебувають у власності чи 

користуванні суб‘єкта 

господарювання 

200 Земельні ресурси 

Вартість земельних активів на 

правах власності з метою 

використання суб‘єктом 

господарювання 

210 Капітальні 

витрати на 

поліпшення земель 

Первісна вартість, 

надходження, вибуття, зміни 

за рік капітальних витрат на 

поліпшення земель 

220 Права 

користування 

земельною ділянкою 

Вартість земельних активів на 

правах користування 

земельною ділянкою 

2021 Права 

користування 

земельною ділянкою 

2022 Оренда  

2023 Емфітевзис 

2024 Суперфіцій 

2025 Сервітут 

Джерело: сформовано автором. 

 

Таким чином, фінансова звітність суб‘єктів господарювання є одним із 

головних інструментів інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами. Підвищення ролі земель у питомій вазі вітчизняного 
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економічного розвитку, збільшення переліку господарських функцій у сфері 

землекористування є основними базисними умовами для активізації вимог до 

переконливості, прозорості, логічності, виразності та уточнення даних щодо 

стану земель. 

Сьогодні, як зазначають В. Жук, Б. Мельничук та Ю. Бездушна, 

«проблемою інформаційного забезпечення управління на галузевому та 

державному рівні є відірваність статистики і стандартів бухгалтерського 

обліку» [84, с. 31]. Традиційно у радянські часи бухгалтерський та 

статистичний облік чітко ув‘язувалися та контролювалися в системі 

звітності. Колишня інформаційна система базувалася на бухгалтерському 

документуванні кожного факту господарювання та перехресній ув‘язці 

показників за різними видами звітності [84]. Переважаючим у структурі 

бухгалтерської звітності був контроль, який забезпечував високий рівень її 

об‘єктивності та точності. Проте в процесі реформування земельних 

відносин цю функцію було втрачено. 

Сьогодні основою обліково-інформаційного забезпечення галузевого 

управління, зокрема й управління земельними ресурсами, стали статистичні 

спостереження. У ст. 203 Земельного кодексу кількісний облік земель 

характеризується як «відображення у відомостях і документах даних, які 

характеризують кожну земельну ділянку, а також землі за площею та 

складом земельних угідь, розподіл земель за власниками, 

землекористувачами» [97]. Головним завданням земельного обліку є 

відображення всіх властивостей кожної земельної площі, яка перебуває чи 

то у власності, чи користуванні, в аспекті реальної форми її експлуатації. 

Основним джерелом отримання необхідних даних щодо земельних ділянок 

можна вважати матеріали Державної служби статистики України, які 

отримувалися і завдяки даним ДЗК на основі форм №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-

зем, 2-зем, а з 2016 року дані адміністративної звітності з кількісного обліку 

земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) (табл. 5.9). 



330 

Таблиця 5.9 

Характеристика форм звітності з кількісного обліку земель 

Форма звіту Характеристика 

1 2 

Державна статистична звітність з земельних ресурсів 

(втратила чинність 01.01.2016) 

Звіт про наявність земель та 

розподіл їх за власниками 

землі, землекористувачами, 

угіддями та видами 

економічної діяльності (6-

зем) 

Відображає відомості про розподіл земель за 

категоріями, земельних ділянок за їх цільовим 

призначенням, кількість земельних ділянок та їх 

площі, що перебувають у власності, постійному і 

тимчасовому користуванні юридичних та фізичних 

осіб, і розподіл їх за власниками землі,  

землекористувачами, угіддями та видами  

економічної діяльності в межах територій, які  

входять до адміністративно-територіальних 

одиниць, у тому числі окремо - в межах  населених  

пунктів 

Звіт про наявність 

зрошуваних земель та 

розподіл їх за власниками 

землі, землекористувачами та 

угіддями (6а-зем) 

Відображає відомості про зрошувані землі, які 

входять до адміністративно-територіальних 

одиниць, у тому числі – у межах населених 

пунктів 

Звіт про наявність осушених 

земель та розподіл їх за 

власниками землі, 

землекористувачами та 

угіддями (6б-зем) 

Відображає відомості про осушені землі, які 

входять до адміністративно-територіальних 

одиниць, у тому числі – у межах населених пунктів 

Звіт про землі, які 

перебувають у власності і 

користуванні (2-зем) 

Відображає розподіл земель за формами власності 

на землю, кількість власників/користувачів, 

кількість і площу земельних ділянок, що 

перебувають у власності чи користуванні 

фізичних та юридичних осіб 

Адміністративна звітність з кількісного обліку земель 

(набрала чинності з 01.01.2016) 

Звіт про землі та земельні 

ділянки за цільовим 

призначенням і формами 

власності (11-зем 

(квартальна)) 

Відображає розподіл земель за категоріями, 

земельних ділянок за їх цільовим призначенням, 

за формами власності на землю, кількість 

власників/користувачів, кількість і площу 

земельних ділянок, що перебувають у власності чи 

користуванні фізичних та юридичних осіб 

Звіт про землі та земельні 

ділянки за власниками та 

користувачами, формами 

власності (12-зем (річна)) 

Відображає кількість власників/користувачів, 

кількість і площу земельних ділянок, що 

перебувають у власності чи користуванні 

фізичних та юридичних осіб, за організаційними 

формами суб‘єктів економіки, видами економічної 

діяльності, формами власності на землю. Форма 

звітності складається окремо для кожного виду 

цільового призначення земель. 
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Продовження табл. 5.9 

Звіт про землі та земельні 

ділянки за цільовим 

призначенням та угіддями     

(15-зем (квартальна)) 

Відображає розподіл земель за категоріями та 

земельних ділянок за їхнім цільовим 

призначенням, за видами земельних угідь, 

кількість власників, кількість і площу земельних 

ділянок, що перебувають у власності фізичних та 

юридичних осіб. 

Звіт про землі та земельні 

ділянки за власниками та 

угіддями (16-зем (річна)) 

Відображає кількість власників, кількість і площу 

земельних ділянок, що перебувають у власності 

фізичних та юридичних осіб, за організаційними 

формами суб‘єктів економіки, видами економічної 

діяльності, видами земельних угідь. Форма 

звітності складається окремо для кожного виду 

цільового призначення земель. 

Джерело: сформовано за даними [220; 221]. 

 

Порівняння змісту відмінених та нових форм свідчить про відсутність 

у нових формах низки важливих показників, які узагальнювались протягом 

останніх років. Варто наголосити, що таке скорочення відбулося 

напередодні визначення умов запровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення [331]. 

Статистичні дані отримуються на базі статистичного спостереження з 

подальшою їх обробкою за допомогою упорядкування, групування, 

вивчення, обґрунтування та отримання підсумкових показників. Ця 

інформація ґрунтується на використанні таких методів і моделей, що 

дозволяють користувачам отримувати реальні та об‘єктивні дані. 

Складання адміністративної звітності з кількісного обліку земель має 

здійснюватися [220]: 

 на рівні районів, міст республіканського (Автономної Республіки 

Крим) та обласного значення внаслідок узагальнення відомостей ДЗК про 

землі та земельні ділянки в межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці за допомогою програмного забезпечення ДЗК; 

 на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та 

Севастополя за допомогою узагальнення відомостей ДЗК, зазначених у 

звітах, складених на рівні районів, міст республіканського (Автономної 
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Республіки Крим) та обласного значення, за допомогою програмного 

забезпечення ДЗК; 

 щодо України в цілому шляхом узагальненням відомостей ДЗК, 

зазначених у звітах, складених на рівні областей, Автономної Республіки 

Крим та міст Києва і Севастополя, за допомогою програмного забезпечення 

ДЗК. 

Згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України «Про затвердження форм 

адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 

12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення» Держгеокадастр 

мав забезпечити до 1 липня 2016 р. перенесення даних державної 

статистичної звітності з кількісного обліку, а також починаючи з 1 липня 

2016 р. кількісний облік земель відповідно до затверджених цим наказом 

форм адміністративної звітності [220]. Однак забезпечити перенесення 

даних та адміністрування обліку земель Держгеокадастру так і не вдалося. У 

зв‘язку з цим існують високі ризики проявів корупції, пов‘язані, передусім, з 

можливістю маніпулювання даними під час розпорядження землями 

державної власності. 

На сьогодні без проблем є можливість перенести до форми № 16-зем 

частково інформацію щодо сільськогосподарських земель, лісів та інших 

лісовкритих площ, забудованих земель, відкритих земель без рослинного 

покриву або з незначним рослинним покривом, вод. Але у формі № 16-зем 

відсутній облік за угіддями природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного 

та історико-культурного призначення, проте в ній проводиться облік за 

такими критеріями, які відсутні у формі № 6-зем: облік земель під 

парниками, оранжереями, теплицями; облік земель, які забруднені 

промисловими та іншими відходами; облік земель під соціально-

культурними об‘єктами; облік земель під будівлями та спорудами 

транспорту (раніше ці землі приєднувалися до земель, які використовуються 

для транспорту та зв‘язку); облік земель під крематоріями, меморіальними 
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комплексами та пам‘ятниками, скотомогильниками, земель під військовими 

базами, об‘єктами, фортецями, фортами, укріпленнями; облік земель 

обмежень щодо використання земель та земельних ділянок. 

У нові форми адміністративної звітності, крім класифікації земельних 

ділянок за видами цільового призначення земель (КВЦПЗ), також додано 

класифікацію за кодом виду економічної діяльності (КВЕД) та кодом 

організаційної форми суб‘єктів економіки (СКОФ), що повинно допомогти 

організувати взаємодію форм адміністративної звітності з іншими формами 

економічної статистичної звітності. 

Аналіз методологічного забезпечення обліку земель в Україні 

дозволив визначити низку проблем інформаційного змісту, зокрема [8; 12; 

220; 221; 331; 334]: 

 ведення обліку земель лише в кількісному вимірі; 

 суперечності термінології та обліку земель різного цільового 

призначення в земельно-статистичній звітності суб‘єктів 

землекористування; 

 недотримання нормативної методології обліку на різних рівнях 

ведення ДЗК; 

 відсутність інформації про вартість земельних ресурсів з 

урахуванням їхньої площі за землевласниками та землекористувачами з 

урахуванням цільового призначення цих земель; 

 відсутність інформації про кількість та вартість трансакцій із 

землею, зокрема щодо купівлі-продажу, оренди тощо; 

 відсутність інформації про витрати на капітальне поліпшення 

земельних ділянок; 

 ненадійність даних обліку земель за формами власності та 

суб‘єктами землекористування. 

Одним з головних недоліків як колишньої статистичної звітності щодо 

кількісного обліку земельних ресурсів, так і чинної – адміністративної, є їх 
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розподіл за власниками і землекористувачами в одній групі. На нашу думку, 

облік земель окремо за власниками і користувачами дасть змогу приймати 

більш ефективні управлінські рішення у сфері землекористування, зокрема 

щодо контролю за використанням земель та фіскального регулювання. З 

метою оцінки рівня підвищення якісних показників земельних ресурсів 

запропоновано відображати в статистичному 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 земельних ресурсів, розподіл угідь за землевласниками та 

землекористувачами, а також допоможуть здійснювати обґрунтований 

розмір земельної плати, яка виступає беззаперечною складовою ринкових 

перетворень. Водночас треба переформатувати не обсяг показників, 

відображених у бухгалтерській звітності, а поліпшити якісну складову, 

тобто ступінь їх інформаційної аналітичності, визначивши у структурі 

фінансово-статистичних звітних даних. 

В країнах ЄС для цілей статистичних спостережень земля поділяється 

на два взаємопов'язані поняття: територія, що відноситься до біофізичному 

покрову (наприклад, під сільськогосподарськими культурами, травами, 

широколистяними лісами або населеними пунктами); землекористування, 

яке вказує на соціально-економічне використання земель (приміром, 

сільське господарство, лісове господарство, зони вiдпочинку або побутового 

використання). В рамках Євростату реалізується проект LUCAS (Land Use 

and Cover Area frame Survey) – обстеження землекористування та земельної 

поверхні (території). Проект LUCAS пропонує загальну основу для системи 

класифікації. Даний проект був початий в 2001 році як пілотний проект для 

апробації застосування ГІС та ДЗЗ технологій з метою використання в 

сільськогосподарській статистиці. З 2006 року LUCAS проводиться кожні 

три роки. Метою обстеження LUCAS є збір узгодженої інформації про 
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землекористування і ґрунтово-рослинному покриві і їх зміні з плином часу. 

Обстеження також дозволяє отримати інформацію з різних територій, що 

полегшує аналіз взаємодій між сільським господарством, навколишнім 

середовищем і сільською місцевістю в частині управління земельними 

ресурсами [359; 361]. 

В результаті обстеження LUCAS виходять 3 типи інформації: 

мікродані (ґрунтово-рослинний покрив, землекористування та екологічні 

параметри, пов'язані з окремими пунктами спостереження); точкові і 

ландшафтні знімки в чотирьох основних напрямках; статистичні форми з 

агрегованими даними за ґрунтово-рослинним покривом і типом 

землекористування на географічному рівні; ці оцінки засновані на умовно 

зважених точкових даних. Обстеження LUCAS здійснюються на місцевості, 

це означає, що спостереження ведуться і реєструються геодезистами. 

Використовується панельний підхід, тому деякі пункти відвідуються в 

наступні роки. Перебуваючи на місцевості, геодезист класифікує ґрунтово-

рослинний покрив і видимий тип землекористування відповідно до 

узгодженої класифікацією обстеження LUCAS [361]. 

Останніми роками активно розвивається концепція інтегрованої 

звітності, що зародилася на початку поточного тисячоліття. Ця концепція 

являє собою процес, у результаті якого суб‘єкт звітності пред'являє 

інформацію у вигляді періодичного звіту, що з'єднує в собі інформацію 

різного роду, наприклад фінансову і  статистичну, екологічну і фінансову 

тощо. Її також характеризує стратегічно спрямований фокус розкриття 

інформації [55]. 

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» (табл. 5.10). 
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Таблиця 5.10 

Структура статистичної форми звітності «Основні показники стану та 

використання земельних ресурсів» 

Розділ Характеристика 

Відомості про землі та земельні 
ділянки за цільовим призначенням і 
формами власності 

Відображає розподіл земель за категоріями, 
земельних ділянок за їх цільовим призначенням, 
за формами власності на землю, кількість 
власників, кількість користувачів, кількість і 
площу земельних ділянок 

Відомості про землі та земельні 
ділянки за цільовим призначенням та 
видами угідь 

Відображає розподіл земель та земельних 
ділянок за їхнім цільовим призначенням, за 
видами земельних угідь, кількість власників, 
кількість і площу земельних ділянок 

Відомості про землі та земельні 
ділянки за власниками та 
користувачами 

Відображає кількість власників, кількість 
користувачів, кількість і площу земельних 
ділянок, що перебувають у власності та 
користуванні фізичних та юридичних осіб, за 
організаційними формами суб‘єктів економіки, 
видами економічної діяльності, формами 
власності на землю окремо для кожного виду 
цільового призначення земель 

Відомості про наявність зрошуваних 
та осушених земель 

Відображає відомості про зрошувані та осушені 
землі, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць, у тому числі – у межах 
населених пунктів 

Відомості про кількість (і вартість) 
різних типів трансакцій щодо 
земельних ділянок 

Відображає відомості про загальну кількість і 
вартість трансакцій, а також за їх основними 
видами: купівля-продаж, оренда (чи інше право 
користування), спадщина, обмін, дарування, 
застава (іпотека). Ці відомості демонструють 
динаміку ринку та допомагають оцінити рівень 
його активності 

Плата за користування землею Відображає відомості про користування землею 
(орендна плата та податок) 

Відомості про економічну і грошову 
оцінку земель 

Відображає дані економічної, нормативної 
грошової та експертної оцінок для фіскального 
регулювання земельних відносин та 
економічного регулювання ринку земель 

Відомості про якісні характеристики 
земель 

Відображає дані бонітування ґрунтів, 
агрохімічної та еколого-агрохімічної оцінки 
земель, а також еколого-економічних показників 
землекористування з метою встановлення їхньої 
придатності для використання у різних сферах 
життя суспільства 

Відомості про вартість земельних 
ресурсів 

Відображає дані про вартість активів, за ціною 
оцінки земельних активів для постановки на 
баланс 

Відомості про капітальні витрати на 
поліпшення земель 

Відображає відомості про капітальні витрати на 
поліпшення земель 

Джерело: сформовано автором. 
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Варто зазначити, що для формування ґрунтовної інформаційної бази 

про наявні земельні ресурси зовнішнім користувачам запропоновано 

надавати відомості про вартість земельних ресурсів не лише у фінансовій, а й 

у статистичній звітності. 

Застосування вказаної форми статистичної звітності у сфері 

землекористування дасть змогу розробити єдину макрорівневу інформаційну 

систему, яка відображатиме кількісно-якісний стан земель, а також 

формуватиме відповідне підґрунтя для об‘єктивного інформаційного базису в 

процесі визначення ринкової ціни землі. 

 

5.3. Еколого-економічний інструментарій інформаційного 

забезпечення нормативної грошової оцінки земель 

 

Серед найактуальніших питань вітчизняної системи управління 

земельними ресурсами особливе місце належить нормативній грошовій 

оцінці земель, оскільки її адекватність багато в чому визначає обумовленість 

і ефективність економічної політики держави. Згідно із Законом України 

«Про оцінку земель» [228] нормативна грошова оцінка земельних ділянок 

використовується для визначення розміру земельного податку, державного 

мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої 

та другої черг за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і 

випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також 

випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою 

ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за 

земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості 

земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих 

спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці 

показників та механізмів економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель. 
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Під час виконання нормативної грошової оцінки вартість земельної 

ділянки визначається як розмір рентного доходу, який можна отримати від 

землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування 

земельної ділянки, що визначений за встановленими нормативами у 

затвердженій методиці [208]. У законодавстві, окрім нормативної грошової 

оцінки, для відображення вартості в грошовому виразі застосовують також 

експертну грошову оцінку земельних ділянок. Така оцінка є результатом 

визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних із нею прав оцінювачем 

(експертом із питань оцінки земельної ділянки) зі застосуванням сукупності 

підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз 

даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту 

[228]. 

Для грошової оцінки земель у світовій практиці було розроблено сотні 

підходів. Загалом для більшості методик оцінки земель у ХХ столітті 

характерними є те, що земельні ресурси оцінювалися одночасно і як джерело 

доходу, і як предмет угоди купівлі-продажу. Під час оцінки можливого 

земельного доходу враховували: характер ґрунтів і кліматичні умови, 

структуру сільськогосподарських угідь і способи ведення господарства, 

близькість транспортних комунікацій і ринків збуту, особливості 

експлуатації землі її останнім власником [337]. Оцінку земель здійснювали зі 

застосуванням деяких загальних методичних принципів. Наприклад, 

«дохідність розглядалася як економічне поняття, яке визначалося 

співвідношенням в даному виробництві землі, праці і капіталу, що залежить 

від цілого ряду складних і різноманітних соціально-економічних і 

культурних умов» [323]. 

Згідно зі світовою практикою, нерідко оцінювання земель проводять, 

зважаючи на розмір орендних платежів, що насамперед пов‘язано з чималою 

кількістю орендованих угідь [3]. Водночас оцінка здійснюється шляхом 

капіталізації орендної плати. Перевага надається їх ринковому грошовому 

еквіваленту, під яким розуміється отримуваний згодом валовий дохід, що є 
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відображенням очікуваного сумарного розміру орендної плати, а також 

інших видів доходів упродовж першого за датою проведення оцінки року [67; 

79; 294]. Як коефіцієнт капіталізації зазвичай беруть «банківський відсоток 

на вкладений капітал». На сьогодні в Україні сільськогосподарські 

товаровиробники здійснюють господарювання здебільшого на угіддях, 

наданих їм на правах оренди. Питома вага орендованих угідь у структурі 

загального обсягу використовуваних земель становить майже 50 % (рис. 5.3). 

У цілому в Україні кількість договорів оренди сільгоспугідь становить 

близько 90 % від загальної кількості всіх орендних угод. 

Рис. 5.3. Частка орендованих сільськогосподарських земель у 

загальному землекористуванні за регіонами України, % 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру. 

*Примітка: дані щодо АР Крим відсутні. 

 

Варто зазначити, що вартість оренди з кожним роком збільшується, 

при цьому існує досить значна її відмінність як у територіальному аспекті, 
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так і залежно від форми власності. У частині державних земель середня 

вартість оренди значно зросла завдяки інтенсифікації проведення земельних 

аукціонів та зростанню їх ефективності. Таким чином, у середньому за 

останній рік державні землі здавалися в оренду у 2,13 раза дорожче, ніж 

приватні. Так, середня вартість оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності зросла на 23 %  – 

із 2793,2 грн/га у 2017 р. до 3 431,5 грн/га у 2018 р. Найвищу орендну плату 

протягом 2018 р. зафіксовано у Хмельницькій (7780,8 грн/га), Вінницькій 

(7136,9 грн/га) та Полтавській (6627,3 грн/га), а найнижчу - у Херсонській 

(1402,3 грн/га), Волинській (1441,8 грн/га) та Донецькій (1637,8 грн/га) 

областях (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Ранжування регіонів України за показником середньої орендної 

плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності (передані в оренду на земельних торгах), 

2018 р., грн/га 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру. 

*Примітка: дані щодо АР Крим відсутні. 

https://www.ukrinform.ua/tag-zemla
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Середній розмір річної орендної плати за земельні паї громадян у 

2018  р., становив 1613,4 грн/га. Найвища орендна плата за паї зафіксована у 

Черкаській (3524,7 грн/га), Полтавській (2970,1 грн/га) та Харківській 

(2494,7 грн/га) областях. Найдешевше користування землею обходилося у 

Запорізькій (878 грн/га), Херсонській (926,9 грн/га) та Закарпатській 

(930,6 грн/га) областях (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Ранжування регіонів України за показником середньої орендної 

плати за земельні паї, 2018 р., грн/га 

Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру. 

*Примітка: дані щодоАР Крим відсутні. 

 

У методиці оцінки земель за розміром орендної плати важливим 

питанням є норма капіталізації доходу від оренди. Щодо капіталізації такого 

доходу із земельної ділянки в методологічному і методичному аспектах 

важливо визначитись, якій сумі річних орендних платежів рівноцінна 

земельна ділянка. У світовій економічній практиці період капіталізації 
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рентних доходів коливається від 21 до 50 років (2 % амортизаційних 

відрахувань на будівлі і споруди). У старій редакції Методики нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення капіталізація 

рентного доходу була на рівні 33 років, що відповідає тривідсотковій платі за 

користування землею. 

Такий метод відповідає підходу із залученням до розрахунку оцінки 

земель ставки (норми) позичкового відсотка. Нормативна грошова оцінка 

земель буде вищою за високого рівня рентного доходу і низького рівня 

позичкового відсотка. Висока норма відсотка, навпаки, знижує нормативну 

грошову оцінку земель. Звичайно, ставка (норма) позичкового відсотка 

залежить від стану економіки, а також фінансово-кредитної системи в 

державі [2]. 

Однак, на нашу думку, земля для сільськогосподарського 

товаровиробника виступає тільки одним із чотирьох факторів виробництва на 

рівні з працею, капіталом та підприємницькими здібностями. Враховуючи це, 

плата за користування землею (зокрема, оренда) має бути на рівні норми 

позичкового капіталу, що може бути виражена, як облікова ставка НБУ. За 

останні два роки ця ставка варіювалась від 12,5 до 18 %. 

На сьогодні, якщо за відправну точку брати нормативну грошову 

оцінку сільськогосподарських земель, то розмір річного відсотка орендних 

платежів від їх сумарної вартості відображатиме норму капіталізації 

(рис. 5.6). Зокрема, у разі зіставлення розміру орендних платежів із 

нормативною грошовою оцінкою відсоток оренди за землю в більшості 

районів України становить лише 5,0 %, а подекуди й менше. 

Загалом система платежів за землю являє собою сукупність методів 

впливу на суб'єкти земельних відносин з метою економічно ефективного та 

екологічно безпечного використання землі як найважливішого ресурсу 

країни [24]. Серед платежів за землю, окрім податку, важливим елементом є 

податок на землю, що справляється з власників земельних ділянок 
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та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів земельних 

ділянок державної та комунальної власності. 

 

Рис. 5.6. Частка орендної плати за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення від їх нормативної грошової 

оцінки за регіонами України у 2018 р., % 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 

 

Як уже зазначалось, нормативна грошова оцінка земельних ділянок є 

базою для визначення розміру земельного податку. Плата за землю є 

важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, оскільки в повному 

обсязі зараховується до бюджетів сільських, селищних, міських рад та рад 

об‘єднаних територіальних громад. Повнота надходження коштів від плати 
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за землю залежить насамперед від повноважень місцевих рад, до компетенції 

яких належить прийняття рішень щодо встановлення плати за землю на 

відповідних територіях, від повноти обліку всіх земельних ділянок, що 

фактично використовуються, який мають забезпечити органи 

Держгеокадастру, від повноважень контролюючих органів, які адмініструють 

цю плату та забезпечують повноту і своєчасність сплати до відповідних 

місцевих бюджетів земельного податку та орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності, і, безумовно, від належного обміну 

інформацією між усіма цими органами щодо суб‘єктів та об‘єктів 

оподаткування платою за землю, що в результаті може забезпечити належне 

справляння цієї плати [34]. 

З 1 січня 2019 р. набрав чинності Закон України від 23.11.2018 р. 

№ 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та 

перегляду ставок окремих податків і зборів». Не оминули зміни і питань, які 

стосуються плати за землю, зокрема повноважень місцевих рад щодо 

встановлення плати за землю на території адміністративно-територіальних 

одиниць, а також розмірів ставок земельного податку. 

З урахуванням п. 8.3 ст. 8 Податкового кодексу України [200] плата за 

землю, яка належить до місцевих податків у складі податку на майно, 

запроваджується на відповідній території рішеннями сільських, селищних, 

міських рад та рад об‘єднаних територіальних громад. Тому при 

оподаткуванні земельних ділянок платою за землю для платників важливим є 

правильність застосування відповідних рішень місцевих рад. Посилаючись 

на ст. 274 Податкового кодексу України [200], для земельних ділянок, 

нормативну грошову оцінку яких проведено, незалежно від 

місцезнаходження, встановлені такі ставки земельного податку: за земельні 

ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3 

% від їх нормативної грошової оцінки; для земель загального користування – 

не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки; для 
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сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % та не більше 1 % від їх 

нормативної грошової оцінки; для лісових земель – не більше 0,1 % від їх 

нормативної грошової оцінки; за земельні ділянки, які перебувають у 

постійному користуванні суб‘єктів господарювання (крім державної та 

комунальної форми власності) – не більше 12 % від їх нормативної грошової 

оцінки. Щодо земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено, встановлено такі ставки земельного податку: за земельні ділянки, 

розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, – у 

розмірі не більше 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі в 

області; для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 % та не більше 5 % 

від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі в області; для лісових 

земель – не більше 0,1 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі 

ріллі в області [200]. У 2018 р. органи місцевого самоврядування 

нагромадили 27,3 млрд. грн від плати за землю (на 3,5 % більше, ніж у 

2017 р.) (табл. 5.11).  

Таблиця 5.11 

Структура та обсяги плати за землю в Україні, 2005–2018 рр. 

Рік 

Плата за землю 

усього, млн 

грн 

у т.ч. земельний податок у т. ч. орендна плата 

млн грн 

відсоток у 

загальній 

структурі 

млн грн 

відсоток у 

загальній 

структурі 

2005 2718,2 1592,3 58,6 1125,9 41,4 

2010 9539,8 3051,3 32,0 6488,5 68,0 

2011 10700,9 3236,6 30,2 7464,3 69,8 

2012 12581,7 4869,2 38,7 7712,5 61,3 

2013 12802,9 3366,1 26,3 9436,8 73,7 

2014 12083,4 3161,1 26,2 8922,3 73,8 

2015 14059,4 4046,3 28,8 10013,1 71,2 

2016 23323,6 8093,2 34,7 15230,4 65,3 

2017 26376,3 9646,1 36,6 16730,2 63,4 

2018 27321,1 9870,6 36,1 17450,5 63,9 

Джерело: розраховано за даними Державного казначейства України. 
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У структурі податкових надходжень місцевих бюджетів частка плати за 

землю перевищила 11,7 %, причому основна частина з цих платежів припала 

на орендну плату з переданих в оренду державних та комунальних земель. Її 

частка в загальній сумі плати за землю в останні 3 роки коливалася в межах  

63 – 65 %. Це є результатом того, що розмір орендної плати хоч і обмежений 

на рівні держави граничними ставками, проте його верхня межа – вища, ніж 

для земельного податку. 

Отже, враховуючи проведений аналіз та посилаючись на зміст 

правових норм чинного законодавства, для визначення суми податкових 

зобов`язань зі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної власності дуже важливим є визначення вартості 

земель за нормативною грошовою оцінкою. Відповідно до законодавства, 

вона проводиться раз у 5 - 7 років, а для визначення поточних зобов`язань 

необхідно проіндексувати її на коефіцієнт індексації, який щороку 

розраховує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за 

попередній рік [228]. 

У 2018 р. вперше після 1995 р. оцінено всі землі 

сільськогосподарського призначення на території України (крім земель у 

межах населених пунктів) на площі понад 35 млн га. Відповідна Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про проведення загальнонаціональної 

(всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» [229] була ухвалена на засіданні Уряду 7 

лютого 2018 р. За 2018 р. було проведено повний комплекс робіт щодо 

оцінки, дані зведені в єдиний масив, написано алгоритм, створено портал-

дзеркало із можливістю онлайн-розрахунку нормативної грошової оцінки. У 

результаті в Україні не залишилося жодної ділянки сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів, яка б не була прорахована на базі 

найновіших даних. 
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Результати нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення засвідчили, що за всіма 

сільськогосподарськими угіддями в оцінці земель на початок 2019 р. за 

регіонами відбулися зміни порівняно з 2018 р. (дод. Ж). За окремими 

угіддями в деяких областях нормативна грошова оцінка збільшилась у два 

рази або зменшилася майже в три. Варто зазначати, що середньозважені 

показники нормативної грошової оцінки за результатами 

загальнонаціонального її оновлення за всіма видами угідь, окрім ріллі, – 

зменшились. Наприклад, нормативна грошова оцінка багаторічних 

насаджень в Україні у 2018 р. зменшилася порівняно з попереднім, 2017 

роком на 681,32 грн/га і становила 50532,24 грн/га, природних сіножатей - 

533,34 і відповідно 6705,92, природних пасовищ – 681,32 і відповідно 4985,85 

грн/га. Нормативна грошова оцінка ріллі збільшилася лише на 145,13 грн/га і 

становила на початок 2019 р. 27499,72 грн/га. 

Загалом проведена в країні нормативна грошова оцінка земель 

сільськогосподарського призначення показала наявність низки недоліків, 

недосконалість методичних підходів, які вимагають коригувань, а також 

адаптації отриманих результатів, визначення еколого-економічних чинників, 

що впливають на цю оцінку та інструментарію їх врахування в практичній 

діяльності. Усе це зумовлює необхідність вирішення низки проблем 

інформаційного характеру, пов'язаних з оцінкою вартості і підвищенням 

ефективності використання земель. 

Потреба у формуванні власних домінант спричинена не лише певною 

нестачею теоретичних напрацювань у площині сучасного функціонально-

методичного наповнення процесу оцінювання сільськогосподарських земель, 

а й передусім складністю зіставлення та практичного впровадження 

задекларованих ринкових норм господарювання [16; 234] за умови 

відсутності ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, а 

також з огляду на низку інших чинників та вищу результативність 
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використання низки методів розрахункового характеру за сформованої 

ситуації на ринку [276]. Адже сьогодні процедура визначення вартості землі 

зводиться до розрахунку нормативу капіталізованого рентного доходу на 

землях сільськогосподарського призначення природно-

сільськогосподарських районів і подальшої його диференціації залежно від 

бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів сільськогосподарського угіддя. 

При цьому в методиці відсутні підходи до розрахунку вказаних нормативів 

капіталізованого рентного доходу. Однак варто зазначити, що в праці [162]        

А. Мартина, яка стала базисом для розробки чинної Методики нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, нормативи 

капіталізованого рентного доходу сільськогосподарських угідь визначені з 

урахуванням таких положень: 

 визначення загального рентного доходу на землях 

сільськогосподарського призначення пропонується провести за допомогою 

підсумовування: частини результату операційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств, що припадає на рентний дохід 

(перевищення рівня рентабельності сільського господарства над загальним 

рівнем рентабельності в економіці України); частини витрат 

сільськогосподарських підприємств, що припадає на виплату орендної плати 

власникам земельних ділянок (земельних часток (паїв)); частини витрат 

сільськогосподарських підприємств, що припадає на виплату орендної плати 

за земельні ділянки державної та комунальної власності; абсолютного 

рентного доходу, що формується за рахунок державної підтримки сільського 

господарства України; 

 частина результату операційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств, що припадає на рентний дохід, може бути визначена на основі 

порівняння статистичних даних щодо рентабельності операційної діяльності 

підприємств за видами економічної діяльності згідно з інформацією 

Державної служби статистики України; 
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 визначення рентабельності у нерентних галузях економіки (без 

сільського, лісового та рибного господарства) можна здійснити на основі 

визначення різниці між результатом від операційної діяльності та витратами 

операційної діяльності для економіки України в цілому та за сільським, 

лісовим і рибним господарством; 

 визначення капіталізованого рентного доходу, що припадає на 1 га 

земель сільськогосподарського призначення, може бути здійснене на основі 

статистичних даних щодо землекористування сільськогосподарських 

підприємств Державної служби статистики України, за допомогою ділення 

рентного доходу, який припадає на 1 га на ставку капіталізації, яку для 

нормативних розрахунків найдоцільніше прирівняти до розміру облікової 

ставки Національного банку України в рік проведення оцінки, яка є головним 

орієнтиром ціни на гроші у відповідному році; 

 диференціацію нормативів капіталізованого рентного доходу на 

орних землях у розрізі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя 

доцільно здійснити на основі даних про середню урожайність зернових та 

зернобобових культур, які вирощуються у всіх регіонах України та 

переважають у структурі посівних площ. 

На нашу думку, найбільший недолік сучасної Методики нормативної 

грошової оцінки сільськогосподарських земель – це ігнорування такого 

важливого чинника земельної ренти, як місцерозташування земельних 

ділянок. Водночас, позаяк інформаційну основу нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення формують дані ДЗК та 

землевпорядна документація, то можемо говорити про її сумнівність і 

застарілість, адже бонітетна оцінка землі востаннє проводилася ще у 1993 р., 

а економічна – у 1988 р., а також з огляду на зменшення показників 

виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. Також викликає 

сумнів процес диференціації нормативів капіталізованого рентного доходу на 

орних землях за регіонами на основі даних про середню урожайність 

зернових та зернобобових культур. 
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Загалом у земельно-оціночних роботах використовується безліч різних 

якісних і кількісних параметрів, а також поправкових коефіцієнтів, які 

покликані в сукупності дати уніфікований і за можливості простий в 

обчисленні показник, що характеризує грошову оцінку земель. Здебільшого 

основними параметрами є ґрунтові властивості, що повністю виправдано, 

оскільки саме вони визначають якісний рівень ґрунтів, досить стабільний у 

часі. У виборі оціночних показників, на нашу думку, варто керуватися 

декількома критеріями: важливість показника для оцінки якості та 

продуктивності ґрунтів, доступність використання і сумісність на різних 

рівнях інформаційного забезпечення. 

У ході оцінювання земель визначальною та обов‘язковою можна 

вважати інформаційну компоненту, а саме ГІС-технології, адже нині ринок 

земель лише починає формуватися та є обмеженим, зокрема й через 

схильність його об‘єктів до впливу навколишніх чинників. Кожна земельна 

ділянка володіє характерними, притаманними лише їй властивостями. Тому 

моделі оцінки землі мають базуватися на ГІС-технологіях, адже фахівець-

оцінювач користується просторово розпорошеними інформаційними даними 

[133]. Також варто зауважити, що, оскільки дані про показники ґрунтової 

родючості та низка інших якісних показників земельних угідь (зокрема тих, 

які здійснюють вплив на рівень урожайності та обсяги виробничих витрат) є 

доволі диференційованими залежно від територіально-локальної належності, 

то формується об‘єктивна потреба в застосуванні різного роду топографічних 

карт, що, своєю чергою, зумовлює необхідність використання ГІС-

технологій. Тож, наразі об‘єктивною необхідністю вбачається потреба в 

обов‘язковому запровадженні системи моделювання на базі ГІС-технологій у 

процесі оцінки земель. Природно, що такий підхід потребує використання в 

оціночній діяльності методів лінійного програмування і моделювання на 

основі програмного забезпечення та комп‘ютерної техніки. 

У зв‘язку з вищенаведеним пропонуємо при оцінці нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки (Цн) враховувати місцерозташуванню 



351 

земельних ділянок додавши до розрахунку коефіцієнт, який характеризує 

зональні фактори місцерозташування земельної ділянки (Км): 

 

Цн = П х Нрд х Км,      (5.4) 

 

де П – площа земельної ділянки; 

Нрд – норматив капіталізованого рентного доходу з одиниці площі; 

Км – коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення 

земельної ділянки. 

 

Км =  Кр х Кл,      (5.5) 

 

де Кр - коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місцерозташування 

земельної ділянки (віддаленість від центру адміністративного району та 

найближчого населеного пункту, від магістральних шляхів сполучення, від 

елеватора тощо); 

Кд - коефіцієнт, який враховує локальні фактори місцерозташування 

земельної ділянки за територіально-планувальними, інженерно-геологічними,  

природно-ландшафтними, екологічними умовами та обмеженнями. 

 

Для розрахунку величини коефіцієнтів, які враховують регіональні та 

локальні фактори місцерозташування земельної ділянки (Кі) визначається 

сума значень сукупності індикаторів, що входять до них, скоригованих 

відповідно до їх вагомості : 
 





n

i

iiі gІК
1

,                                                        (5.6) 

 

де Іi –значення і-го індикатора; 

gi – ваговий коефіцієнт i-го індикатора; 

n – кількість індикаторів, що застосовуються під час розрахунку 

коефіцієнтів. 
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Вагові коефіцієнти індикаторів для розрахунку коефіцієнт, які 

враховують регіональні та локальні фактори місцерозташування земельної 

ділянки наведено в табл. 5.12. 

Таблиця 5.12 

Індикатори для розрахунку коефіцієнтів, що враховують фактори 

місцерозташування земельної ділянки 

Назва фактору 
Значення 

фактору 

Вага 

фактору 

Регіональні фактори 

Розташування земельної ділянки: 

у приміських зонах великих міст з чисельністю 

населення 

200,0–500,0 

500,1–1000,0 

1000,1–2000,0 

більше 2000,0 

 

 

1,05-1,10 

1,10-1,15 

1,15-1,20 

1,20-1,25 

0,15 

Віддаленість земельної ділянки: 

від центру адміністративного району на: 

20 км 

50 км 

 

 

0,98-0,99 

0,96-0,98 

0,05 

від магістральних шляхів сполучення на: 

20 км 

50 км 

 

0,98-0,99 

0,96-0,98 

0,06 

від елеватора на: 

20 км 

50 км 

 

0,98-0,99 

0,96-0,98 

0,09 

Локальні фактори 

Розташування земельної ділянки: 

у санітарно-захисній зоні  

 

0,80-0,95 

 

0,11 

у межах водоохоронної зони 0,97-0,98 0,09 

у межах території екологічної мережі 0,95-0,98 0,07 

у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, 

яружна ерозія тощо) 
0,85-0,95 0,12 

у зоні радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 
0,70-0,90 0,12 

Наявність зрошувальних систем 1,05-1,1 0,14 

Джерело: авторська розробка. 
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Таким чином, запропонований підхід передбачає визначення 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки як добутку площі земельної 

ділянки на норматив капіталізованого рентного доходу з одиниці площі з 

урахуванням коефіцієнту, який враховує один з найважливіших факторів 

рентоутворення – місцерозташування земельної ділянки. 

У контексті нашого дослідження вважаємо, 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 

геоінформаційне середовище. Базисом цього моделювання виступають дані 

щодо просторового 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 забезпечення. Вони мають містити низку шарів, зокрема: 

межі районів та населених пунктів, мережу автомобільних доріг, залізничні 

шляхи, залізничні станції, гідрографію, лісові масиви, елеватори, оптові 

ринки тощо. Уся ця атрибутика вкрай необхідна для того, щоб у процесі 

аналізу фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників можна було зрозуміти причини певних «парадоксів», коли 

фіксується занадто велика диференціація економічних показників у різних 

господарствах одного й того ж району, що неодмінно відображається 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 автодоріг, віддаленість від залізничної 

станції, наявність водної перешкоди або, навпаки, відсутність водних джерел 

тощо). Усе це необхідно враховувати під час проведення оцінки земель. 
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ГІС-технології надають можливість активного долучення локального 

чинника до процесу розвідок, що передбачає: визначення відстаней від 

крупних промислових об‘єктів, поселень тощо; врахування логістичної 

компоненти; природно-кліматичних особливостей; загальне оцінювання 

природної компоненти тощо, тим самим допомагаючи систематизувати й 

упорядкувати різнорідні та розпорошені дані. 

 

5.4. Інституціональні засади запровадження інтегрованої 

земельно-інформаційної системи 

 

В сучасних умовах господарювання нові функції системи 

інформаційного забезпечення земельними ресурсами виносять важливість її 

інформаційних даних за межі земельного адміністрування, збільшуючи 

потенціал земельно-інформаційних систем для вирішення інших важливих 

державних завдань, в тому числі з управління надзвичайними ситуаціями, 

економічними процесами, ефективного управління в сфері комунального 

господарства, фіскального регулювання та реалізації низки інших завдань 

державного управління.  

В попередніх розділах роботи з метою підвищення ефективності 

прийняття управлінських рішень та функціонування системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами обґрунтована необхідність 

формування інтегрованої земельно-інформаційної системи. Тому дуже 

важливим питанням є розробка інструментарію та обґрунтування заходів 

щодо запровадження такої системи в умовах трансформації вітчизняних 

земельних відносин. При цьому, як вже зазначалось, необхідною 

передумовою процесу інтегрування різних інформаційних систем є 

створення єдиного інформаційного простору управління земельними 

ресурсами на базі земельно-інформаційних систем земельного кадастру, 

моніторингу та обліку земель, землевпорядного та картографо-геодезичного 
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фондів, а також відомчих кадастрів і баз даних. В цілому інтеграція вказаних 

інформаційних систем обов‘язково передбачає: 

 належне інформаційне забезпечення (наявність матеріалів 

державного земельного кадастру і моніторингу земель, інвентаризації земель, 

землеустрою, забезпеченість картографічними матеріалами необхідного 

масштабу тощо); 

 взаємоузгодженість дій системи виконавчих і законодавчих органів 

влади в сфері управління земельними ресурсами; 

 формування єдиної структури просторової та семантичної бази 

даних інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами; 

 узгодження формату взаємообміну даними та інформаційними 

потоками між різними відомствами; 

 розробку уніфікованої методики обліково-аналітичного 

забезпечення земельно-інформаційної системи на всіх територіальних рівнях 

(інвентаризація земельних ділянок та інших об‘єктів нерухомості, 

кадастровий поділ території, тощо); 

 уніфікацію програмно-технічних засобів  накопичення, аналізу, 

обробки, зберігання та поширення інформації про стан та використання 

земельних ресурсів; 

 прив‘язку геопросторових даних до єдиної державної системи 

координат. 

Також процес запровадження інтегрованої земельно-інформаційної 

системи має включати інституціональний процес її організації, розробку 

єдиних вимог, стандартів та інших норм, уніфікованих методів та технології 

накопичення, аналізу, обробки, зберігання та поширення інформації, які 

необхідні для прийняття ефективних управлінських рішень в сфері 

земельних відносин. Інституціоналізація процесу інтеграції різнорідних 

земельно-інформаційних систем передбачає залучення чималої кількості 

учасників та інститутів, кожен з яких переслідує власні інтереси і виконує 

властиві йому функції. Тому невід'ємною умовою досягнення ефективного 
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функціонування інтегрованої земельно-інформаційної системи, є виявлення 

інструментарію узгодження інтересів адміністраторів і держателів різних 

інформаційних систем та баз даних в умовах невизначеності трансформації їх 

організаційних структур. Водночас, має реалізовуватися державна підтримка 

розвитку та удосконалення структурного забезпечення системи управління 

земельними ресурсами, а також зацікавленість користувачів та власників 

земельних ділянок. 

Загалом, регулювання земельних відносин здійснюється визначеними 

інституціями, що сприяє розвитку інфраструктурного забезпечення, 

формуючи упорядкованість та лімітуючи певні невизначеності у процесі 

руху інформаційних потоків. Згідно висловлювань Д. Норта, якого вважають 

фундатором інституціональних положень, інститутами є «певні правила та 

механізми, які забезпечують їх реалізацію, а також норми поведінки, що 

визначають напрями суспільної взаємодії». Дослідник розрізняє тріаду 

ключових інституційних груп, а саме: формальні інститути (конституційно-

законодавчі положення, нормативно-правове забезпечення тощо), 

неформальні інститути (культурні цінності, традиції, ментальність тощо), 

примусові інструменти, необхідні для гарантування дотримання формальних 

норм [185, с. 62–63]. 

Загально відомо, що будь-яка організаційна структура функціонує у 

певному інституціональному середовищі, безпосередньо взаємодіючи з ним 

та впливаючи на нього [122]. Тому, при дослідженні інституціонального 

середовища формування інтегрованої земельно-інформаційної системи, 

проявляється вплив формальних і неформальних інститутів на ефективність 

функціонування окремих її складових. 

Слід відмітити, що загальне призначення інститутів формування 

інтегрованої земельно-інформаційної системи полягає в наступному: 

– регламентації інструментарію накопичення, аналіз, обробку, 

зберігання та поширення інформації; 

– уніфікація картографічної основи; 
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– запобігання дублюванню робіт з інформаційного наповнення 

земельно-інформаційної системи; 

– реновації неформальних соціальних інститутів. 

Усі вище зазначені інститути покликані сприяти запровадженню 

інтегрованої земельно-інформаційної системи забезпечуючи при цьому 

реалізацію принципу єдиного інформаційного простору. Відповідно, 

інституціональне середовище інтегрованої земельно-інформаційної системи 

під яким розуміємо сукупність формальних та неформальних інститутів 

(інституцій), що визначають і регулюють інструменти її функціонування, 

утворюючи систему організаційних, фінансово-економічних та регуляторних 

взаємозв‘язків. 

Таким чином, можна стверджувати, що інституціональне середовище 

інтегрованої земельно-інформаційної системи є фундаментальною базою 

функціонування системи інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами та детермінує характер інституціональних змін у 

сфері земельних відносин. 

Інституціональний інструментарій запровадження інтегрованої 

земельно-інформаційної системи забезпечується в першу чергу нормативно-

правовими та організаційно-економічними інститутами. 

Нормативно-правові інститути функціонування інтегрованої земельно-

інформаційної системи має включати сукупність правових норм, що 

визначають [20; 90; 185]: 

 визначення правового статусу та юридичної сили інформації на 

носіях даних і документів, які використовуються при функціонуванні 

земельно-інформаційної системи; 

 регламент правових відносин між користувачами інформаційної 

системи (права, обов'язки, відповідальність); 

 гарантії організаціям, установам і окремим особам власникам і 

постачальникам інформації. 
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Нормативно-правове забезпечення створення і експлуатації 

інтегрованої земельно-інформаційної системи повинно передбачати розробку 

таких груп документів: 

 загальні нормативно-правові акти, що визначають: склад і 

структуру інформаційних ресурсів, які створюються і використовуються на 

території країни, регіону чи територіальної громади; обов'язки суб'єктів 

земельних відносин в сфері формування інформаційних ресурсів; порядок 

інформаційного забезпечення органів державної влади, місцевого 

самоврядування та інших споживачів інформації; основи забезпечення 

інформаційної безпеки органів влади і управління; основні положення щодо 

захисту прав власності на інформаційні ресурси; 

 спеціальні регламенти та стандарти, що визначають організаційні 

принципи формування системи інформаційних ресурсів в сфері 

землекористування на рівні держави, області та адміністративно-

територіальних одиниць; 

 порядок, що регламентує процеси інформаційної взаємодії 

суб'єктів земельних відносин та використання інформаційних ресурсів 

суб'єктами з різною організаційно-правовою формою власності; 

 документи, що визначають методичне забезпечення процесів 

формування інформаційних ресурсів, забезпечення умов для формування 

єдиного інформаційного простору (методичні вказівки та рекомендації щодо 

формування інформаційних систем, технологій, послуг і включенню їх в 

систему інформаційного забезпечення діяльності органів влади та управління 

тощо). 

Важливим питанням для формування інтегрованої земельно-

інформаційної системи є стандартизація, що пов‘язана з встановленням норм, 

правил і інших вимог з метою забезпечення  технічної та інформаційної 

сумісності, а також взаємозамінності інформаційних ресурсів. На рівні даних 

інтеграція включає стандартизацію картографічної проекції, реєстрацію 

координат, стандартизацію кодування різних даних тощо. На апаратному 
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рівні інтеграція включає сумісні апаратні і програмні засоби, стандартні 

форми даних для обміну ними. Пріоритетною є інтеграція на рівні даних, так 

як на її основі здійснюється комбінування і поєднання даних і на великих 

просторах. Інтеграцію системи здійснюють групи проектування та розробки 

баз даних [104]. 

З метою досягнення можливості застосування об'єднання фрагментів 

інформаційних ресурсів в єдиний інформаційний простір обов'язково 

необхідна єдина система стандартів, що виконує дві функції: обмежувальну і 

рекомендаційну. Обмежувальна функція виключає нестандартні розробки, 

при цьому рекомендаційна сприяє поширенню інформації для користувачів. 

Розробка таких стандартів сприяє обміну інформацією та інформаційними 

ресурсами в межах інформаційного простору. 

Тож, формування відповідного законодавчого забезпечення для цілей 

регулюючого впливу на розвиток і поліпшення земельно-інформаційних 

систем стане істотним черговим етапом на шляху модернізації системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами. 

Організаційно-економічні інститути функціонування інтегрованої 

земельно-інформаційної системи налічують: 

 сукупність організацій, що визначають порядок формування, 

зберігання та поширення інформаційних даних, тобто власне структуру 

управління земельно-інформаційною системою; 

 виробничі організаційні структури, що безпосередньо здійснюють 

накопичення, аналіз, обробку, зберігання та надання користувачам 

інформаційних даних; 

 організаційні структури технологічного забезпечення 

функціонування земельно-інформаційної системи; 

 адміністративні та економічні інструменти стимулювання 

інтегрування земельно-інформаційних систем; 

 інструменти фінансового забезпечення функціонування 

інтегрованої земельно-інформаційної системи. 
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Організаційні заходи передбачають формування спеціалізованих 

підрозділів з інформатизації, що забезпечують єдину технічну політику, 

проводять оперативну роботу, координацію діяльності структур органів 

управління з галузевими і відомчими структурами аналогічного профілю. 

Однією з ключових завдань є створення організаційних і технічних 

передумов для взаємодії різних баз даних. Для цього необхідна 

стандартизація складу обов'язкових і додаткових відомостей всіх реєстрів та 

форматів обміну даними. Досить важливим питанням є також відпрацювання 

технології формування інформаційних даних, що базуються на використанні 

відомостей як з різних інформаційних систем, включаючи Державний реєстр 

речових прав на нерухоме майно і відповідні кадастри, так і з власних 

джерел, отриманих в процесі збору, обробки, зберігання та оновлення 

інформації про земельні ресурси. 

Держава зацікавлена у формуванні інтегрованої земельно-

інформаційної системи, що дозволить контролювати та регулювати: 

економічні процеси, ресурсокористування та ресурсоспоживання, систему 

оподаткування, територіальним провладним структурам – процес реєстрації 

нерухомого майна та всіх супутніх операцій, дохідну складову бюджетного 

наповнення, інформаційне сприяння системи управління земельними 

ресурсами. Головними державними органами, якими передбачено 

формування інтегрованої земельно-інформаційної системи, виступають ті 

держслужби, управлінські органи та структури, що зацікавлені у її 

функціонуванні. 

З метою формування земельно-інформаційної системи варто 

використовувати окремі земельні ділянки, які володіють тотожними 

господарсько-правовими характеристиками. Таке формування цих систем, 

що ґрунтується на поділі угідь, є вкрай вагомим аспектом у ході реалізації 

даного процесу, що викликано багатоаспектністю суспільного 

господарювання, пов‘язаного безпосередньо із земельними ресурсами (їх 

володінням, використанням та розпорядженням). Відповідні існуючі нині 
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форми землеволодіння та землекористування є ключовими у загальній 

системі економічних взаємин, адже земля – це основний ресурс не лише 

виробничої, а й суспільно-природної діяльності. Тож, доволі реальним можна 

вважати формування систем, які функціонуватимуть на базі парцели. Такий 

підхід базується на тому, що земельна ділянка є основним вузлом мережі і діє 

як комунікатор для вторинних залежних систем, які обслуговують 

індивідуальні потреби і розташованих в порівняно невеликих периферійних 

базах даних. Наприклад, фіскальний вузол може інтегрувати бази даних з 

функціями, пов'язаними в основному з правовим описом земельної ділянки, 

грошовою оцінкою і земельним податком. 

Забезпечення збору інформації в межах інтегрованої земельно-

інформаційної системи повинно фінансуватись на рівні держави і 

передбачатись державними та регіональними програмами розвитку 

земельних відносин. Відповідно фінансування заходів та робіт пов‘язаних з 

функціонуванням інтегрованої земельно-інформаційної системи має 

здійснюватися в першу чергу з державного бюджету з залученням 

фінансових джерел місцевих органів влади та організацій-стейкхолдерів. 

Первинним рівнем збору та накопичення інформаційних даних про 

основну облікову одиницю земельно-інформаційної системи, а саме 

земельну ділянку, мають бути адміністративно-територіальні одиниці 

базового рівня: сільські, селищні, міські  ради. Тож, сільські, селищні, міські 

ради є джерелом накопичення даних та найнижчим ієрархічним рівнем, який 

ухвалює рішення щодо розподіл угідь, а тому цей рівень має передбачати 

збір, аналіз та упорядкування вихідних матеріалів для ухвалення чергових 

управлінських рішень, що матимуть вплив не лише на розв‘язання завдань 

регулюючого характеру у сфері землекористування, але й на бюджетні 

наповнення [18]. 

З метою раціонального застосування локальних інформаційних 

ресурсів та реалізації системи регулярних спостережень на цьому ринку, 

повинен функціонувати інформаційно-аналітичний орган, першочерговою 
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задачею якого має бути систематизоване поєднання та аналіз вихідних даних 

для відображення логічно узагальнених та докладних матеріалів 

управлінським структурам, установам, організаціям, фізичним особам тощо 

відповідно до їх запитів. 

Інтеграція різних інформаційних систем, заснованих на формуванні 

інформації в межах земельної ділянки виконується кожним органом влади, 

організацією, що використовують той же унікальний ідентифікатор ділянки в 

своїх записах. Поступово обов‘язково з‘являтимуться модернізовані бази 

даних, також удосконалюватимуться інтеграційно-координаційні процеси. За 

подібного підходу простіше формувати дебютну реєстраційну систему, що 

налічує контроль правничої об‘єктивності даної системи, а також надання 

ділянці індивідуального кадастрового номеру. Водночас забезпечується 

державне гарантування права володіння ділянкою, яка набуває функції 

товару лише по закінченню державної реєстрації. Створення та ефективний 

розвиток ринку земель вимагає виразної аутентифікації права володіння та 

розмірів площ земель із точним визначенням їх меж. З метою реалізації 

економічної оцінки земель слід ідентифікувати, визначити конкретні межі 

певної земельної ділянки, її розміри та, у разі наявності, обмеження, 

екологічні й просторові характеристики. 

Пряме регулювання процедури формування інтегрованої земельно-

інформаційної системи виконує ДП «Центр державного земельного 

кадастру». Серед функцій головного адміністратора земельно-інформаційної 

системи варто виокремити: забезпечення організаційно-регулюючих заходів 

із об‘єднання окремих інформаційних баз в загальну систему інформаційних 

ресурсів; забезпечення безпосередньої участі у розробленні загальної 

законодавчої, методичної та координаційно-управлінської інфраструктури 

для ефективної роботи інформаційної системи; забезпечення реалізації 

функції контролю щодо виконання інтегрованих норм у процесі формування 

інформаційних даних; забезпечення створення та прийняття участі в 

експертизі інформаційних ресурсів; забезпечення фінансування тощо. 
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Головними орієнтирами фахівця, що формуватиме інтегровану 

земельно-інформаційну систему мають бути: розроблення та розвиток 

інформаційної бази; ведення реєстру інформаційних баз на локальному 

рівні, їх опрацювання; реалізація функції контролю щодо усунення 

інформаційних повторень та оптимізації розташування інформаційних баз з 

метою їх загальної доступності; визначення повноти, відповідності, єдності 

та сумісності матеріалів, які містяться у різних інформаційних базах; 

реалізація загальноінтегрованих філологічних інструментів (класифікаторів, 

словників, довідників); уніфікованість отримуваних матеріалів, мовних 

особливостей з метою відображення інформації та користувацьких запитів; 

нарощення обсягів і поширення характеристик та баз метаданих з метою 

використання у роботі проектувальників і власників баз даних; забезпечення 

загальнодоступності до інформаційних ресурсів. 

У міру соціально-економічної та інформаційної готовності в 

організаційну структуру інтегрованої земельно-інформаційної системи слід 

включати підрозділи, відповідальні за накопичення, обробку, зберігання, 

актуалізацію і достовірність певних груп базових даних, а також за їх 

надання користувачам та передачу в порядку міжвідомчої взаємодії 

зв'язаних інформаційних систем. Зокрема, це підрозділи Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, Державного фонду документації із 

землеустрою, Державного картографо-геодезичного фонду України, 

галузевих кадастрів, інформаційних служб моніторингу земель Міністерства 

енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства тощо. Такі підрозділи повинні 

здійснювати господарське відання інформаційними ресурсами про земельні 

ресурси та мати статус операторів інтегрованої земельно-інформаційної 

системи. 

У зв‘язку з взаємодією механізмів земельної політики з соціальною, 

економічною, екологічною та правовою сферою, певне відношення до 

процесу її здійснення мають одночасно декілька урядових відомств. Це 
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зумовлює необхідність формування координаційного органу, який не дасть 

змоги кожному відомству встановлювати свої правила. Така структура має 

здійснювати вплив на усі напрями роботи інформаційної інфраструктури у 

сфері землекористування, адже у протилежному разі малоймовірним 

вбачається формування картографічного забезпечення, що влаштовуватиме 

усі державні інституції. Юриспрудентів здебільшого приваблюватимуть 

проблеми щодо зміни права володіння чи права користування земельними 

ділянками та законодавче підґрунтя даних аспектів, геодезистів 

інтересуватиме зростання коректності та ретельності обстежень, податківці 

сконцентруються на вартісно-податкових аспектах, територіальні органи 

управління займатимуться переважно питаннями дотримання 

адміністративних меж зонування [262]. Формування координаційно-

регулюючої структури надасть можливість зважати на інтереси усіх без 

винятку суб‘єктів землекористування, а також розвивати інформаційну 

інфраструктуру в напрямі забезпечення найбільш доцільного використання 

наявних матеріалів щодо стану земель. 

Окрім цього ліквідація протиріч та балансування інтересів 

адміністраторів і держателів різних інформаційних систем має бути 

пов‘язана з реалізацією таких заходів як: запровадження єдиних стандартів 

інформаційної взаємодії органів управління земельними ресурсами всіх 

рівнів; стандартизація складу та структури інформаційного фонду 

інтегрованої земельно-інформаційних систем; регламентація джерел 

формування баз даних та інформаційного фонду; регламентація процесів 

формування підсистем реалізації окремих функціональних завдань і 

управління окремими елементами систем різного рівня; стандартизація 

процесів вирішення типових завдань залежно від рівня управління та 

підсистеми земельно-інформаційної системи; розробка типових проектів 

інформаційних систем регіонального рівня, що забезпечують реалізацію 

універсальних функцій управління земельними ресурсами. 
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Процес реформування та інтеграції земельно-інформаційних систем 

ґрунтується на широкому залученні геоінформаційних систем і технологій 

та цифрових моделей і методів збирання, накопичення та використання 

кадастрових даних. Практика переконує в необхідності їх побудови за 

архітектурою відкритих систем з чітко визначеними уніфікованими 

структурними компонентами, програмними сервісами зі стандартизованими 

інтерфейсами взаємодії та наборами вхідних і вихідних електронних 

документів (е-документів). За такими принципами створювалася та 

розвивається надскладна суперсистема сучасності, якою є глобальна 

інформаційна мережа Інтернет, а також інші глобальні та регіональні 

системи типу систем управління авіаперевезеннями вантажів і пасажирів, 

банківських систем [22]. 

Ефективний аналіз та обробка великих масивів різносторонньої та 

різнорозмірної інформації та інших даних про земельні ділянки (кількісні, 

якісні, вартісні та інші показники) можливо забезпечити тільки з 

використанням сучасних комп'ютерних систем та програмного забезпечення 

з комплексом автоматизованих рішень та технологій. Тому інтегрована 

земельно-інформаційна система не може ефективно функціонують без 

забезпечення електронними ресурсами. При цьому, одним з найважливіших 

завдань є діджиталізація всіх інформативних та комунікативних ресурсних 

моделей, що виступають їх базисом. Нині виокремлюють декілька основних 

видів таких моделей, які формують електронні відомчі ресурси, а саме: 

інформаційно-описові, інформаційно-ресурсні та інтелектуальні. Перший 

вид має різні форми, а два інших тільки електронну форму. Інформаційно-

ресурсна модель має здатність до модифікації поліпшення в міру 

накопичення інформації. На сьогодні вона є базисом електронних 

інформаційних ресурсів [189; 194]. Перспективи підвищення ефективності 

функціонування інтегрованої земельно-інформаційної системи пов'язані в 

першу чергу з розвитком електронних систем зі штучним інтелектом і 

експертними технологіями. 
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Застосування на практиці цифрових інноваційних технологій 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами дає змогу 

змінити ідеологію автоматизації процесів управління, зміст якої 

визначається виходячи зі специфіки цілей та завдань управління, рівня 

структурної і функціональної складності системи управління, рівня 

неоднорідності інформації, що відбиває стан і тенденції землекористування, 

якості інформаційної інфраструктури та рівня розвитку інформаційних 

технологій. 

Варто зазначити про важливість питання забезпечення інформаційної 

безпеки при функціонуванні інтегрованої земельно-інформаційної системи. 

Інформаційна безпека передбачає такий стан за якого гарантується захист 

інформації від несанкціонованого доступу, руйнування, модифікації, 

розкриття чи навпаки затримок у доступі. Оператори, що опрацьовують 

інформацію з обмеженим доступом, яка є власністю держави, створюють 

спеціальні служби для забезпечення захисту інформації. 

При формуванні інтегрованої земельно-інформаційної системи 

необхідно забезпечити захист прав всіх суб'єктів в сфері інформаційних 

процесів та інформатизації, а також права на доступ до інформації щодо 

землекористувань, зокрема через геопортал. Права суб'єктів у сфері 

формування інформаційних ресурсів, користування інформаційними 

ресурсами, розробки, виробництва і застосування земельно-інформаційних 

систем захищають з метою застереження скоєння правопорушень, 

припинення неправомірних дій, відновлення порушених прав і 

відшкодування збитків внаслідок заподіяної шкоди [189]. З метою 

розв‘язання конфліктних ситуацій і захисту прав суб‘єктів сфери 

формування і використання інформації про земельні ресурси, а також 

функціонування земельно-інформаційних систем, технологій та засобів їх 

забезпечення можливе створення арбітражних судів. Якщо розв‘язати 

конфлікти і суперечки сторін таким чином не вдається, питання 

переноситься у площину вітчизняного законодавства. 
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Загалом, можна зазначити, що сучасні інформаційні технології і 

швидкі темпи розвитку інфраструктури земельно-інформаційних систем 

створюють об'єктивні передумови для їх інтеграції та модернізації системи 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами як за 

рахунок діджиталізації, так і за рахунок підвищення швидкості формування 

та поширення інформаційних потоків, а також зменшення помилок, що 

виникають при обробці інформації. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. 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 уможливлять створення екологоорієнтованих 

моделей обліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення для 

забезпечення ефективної охорони земельних ресурсів. 

2. Удосконалення структури семантичної бази даних 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами полягає в 

тому, що під час формування інформаційних блоків дані ДЗК за вказаними 

вище блоками в разі відповідного запиту будуть систематизуватися за 

належністю до тих чи інших критеріїв землекористування, наприклад: 

правові (інформація про права власності, відомості про категорії земель, 

обмеження та обтяження тощо), просторові (площа, місце розташування, 

горизонталі рельєфу, ареали крутості схилів, координати тощо), екологічні 

(агрохімічна оцінка, еколого-агрохімічна оцінка, бонітет ґрунтів, показники 

деградації, рівень ерозії, вміст гумусу, показники забруднення тощо), 

економічні (відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель, 

вид використання земель, цільове призначення, орендну плату тощо) 

критерії. Серед цих критеріїв, виходячи з мети дослідження, найбільшої 
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уваги потребують саме еколого-економічні та показники, що їх 

характеризують. 

3. Здійснена систематизація екологічних та економічних критеріїв, 

індикаторів та показників, які варто було відобразити в земельно-

інформаційній системі для ефективного управління земельними ресурсами. 

Вважаємо необхідним врахування теоретико-методичних положень 

функціонування системи земельно-кадастрового обліку як основи 

інформаційного забезпечення землекористування, 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. 

4. У зв‘язку з тим, що сьогодні науково не обґрунтовано рівень 

важливості тієї чи іншої інформації для управління земельними ресурсами, а 

встановлена нами вибірка індикаторів та показників еколого-економічного 

аналізу землекористування є новим науковим результатом, постає питання 

щодо визначення першочерговості внесення інформації до земельно-

інформаційної системи ДЗК. Враховуюче це здійснено оцінку вагомості 

існування вказаних індикаторів у загальній структурі земельно-кадастрових 

даних. Так, вважаємо, що, по-перше, варто дослідити вагомість і роль 

окреслених індикаторів у системі управління земельними 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 

проблемою у виборі системи індикаторів для оцінки землекористування є 

протиріччя між вказаними цільовими векторами відбору для еколого-

економічного аналізу землекористування. 

5. Застосовуючи метод експертного оцінювання з метою визначення 

вагомості окресленої вибірки даних у сфері земельних відносин, 

обґрунтовано рівень важливості індикаторів, враховуючи рангове значення 
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кожного з них. Підсумком  проведеного анкетування експертів є рангові 

значення відповідних даних за екологічними та економічними критеріями в 

розрізі вагомості в системі управління земельними ресурсами, доступності й 

оперативності отримання інформації та понесених витрат на їх отримання. За 

результатами обробки експертних оцінок встановлено ранг індикаторів за 

екологічними та економічними критеріями. 

6. Визначено, що облікові та аналітичні дані, необхідні для 

прийняття ефективних управлінських рішень, передбачають упорядкування 

інформаційних матеріалів та їх відображення у фінансовій і статистичній 

звітності суб‘єктів землекористування. Адаптація показників звітності цих 

суб‘єктів для потреб управління земельними ресурсами, інтерпретація 

інформації про земельні ресурси у зручній формі для оперативного аналізу та 

контролю підвищують інформаційну місткість такої звітності. 

7. Потреба в поєднанні обліково-аналітичних даних з метою 

досягнення ефективності ухвалених управлінських рішень визначає 

подальшу трансформацію фінансової 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, вважаємо 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 земельна ділянка 

використовується на правах користування (оренда, суперфіцій,  емфітевзис, 

сервітут тощо). 

8. Функціонуючої системи відображення даних про земельні угіддя, 

які перебувають у користуванні певних підприємств, зокрема на правах 
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оренди, суперфіцію, емфітевзису, сервітуту, нині в нашій країні немає. У 

зв‘язку з цим пропонуємо доповнити форму 5 «Примітки до річної 

фінансової звітності» розділом «Земельні активи», де відображати активи на 

праві власності та користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис, сервітут 

тощо). Це дає змогу користувачам отримати інформацію про земельні 

ділянки, отримані суб‘єктом господарювання в тимчасове користування, з 

урахуванням специфіки та обмежень кожного виду права користування 

чужим майном. 

9. З метою оцінки рівня підвищення якісних показників земельних 

ресурсів запропоновано відображати в статистичному обліку відомості про 

витрати на капітальне поліпшення земельних ділянок. Враховуючи 

вищезазначені аргументи та пропозиції, а також з метою більш  повного 

відображення характеристик земельних ресурсів у процесі підготовки 

фінансової звітності, формування достовірного інформаційного базису для 

задоволення інтересів суб‘єктів управління земельними ресурсами 

пропонуємо внести доповнення до форм фінансової звітності за напрямами 

підвищення їх інформаційної місткості у сфері землекористування.  

10. Загалом варто сформувати відповідну впорядковану сукупність 

показників, які, з огляду на їх засадничу новизну, відображатимуть якісні 

властивості земельних ресурсів, розподіл угідь за землевласниками і 

землекористувачами, а також допоможуть 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». 

11. У процесі грошової оцінки земель визначальними та 

обов‘язковими можна вважати застосування ГІС, адже нині ринок земель 

лише починає формуватися та є обмеженим, зокрема й через уразливість 
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його об‘єктів до впливу навколишніх чинників. Варто зауважити, що, 

оскільки дані про показники ґрунтової родючості та низка інших 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 використання ГІС-технологій. 

12. Обґрунтовано необхідність застосування принципів та 

методичних положень моделювання вартості земель сільськогосподарського 

призначення під час визначення 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 відповідати земельно-

оціночні роботи в частині застосування геоінформаційних технологій, 

зокрема: врахування впливу різних ґрунтово-кліматичних, технологічних і 

організаційно-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 рентного доходу; визначення реального впливу 

просторових чинників на рентний дохід на основі імітаційних моделей. 

13. Визначено, що процес запровадження інтегрованої земельно-

інформаційної системи має включати інституціональний процес її 

організації, розробку єдиних вимог, стандартів та інших норм, уніфікованих 

методів та технології накопичення, аналіз, обробку, зберігання та поширення 

інформації, які необхідні для прийняття ефективних управлінських рішень в 

сфері земельних відносин. При цьому, інституціональний інструментарій 

запровадження інтегрованої земельно-інформаційної системи забезпечується 

в першу чергу нормативно-правовими та організаційно-економічними 

інструментами. 
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14. Невід'ємною умовою досягнення ефективного функціонування 

інтегрованої земельно-інформаційної системи, є виявлення інструментарію 

узгодження інтересів адміністраторів і держателів різних інформаційних 

систем та баз даних в умовах невизначеності трансформації їх організаційних 

структур. Відповідно, інституціональне середовище інтегрованої земельно-

інформаційної системи під яким розуміємо сукупність формальних та 

неформальних інституцій, що визначають і регулюють інструменти її 

функціонування, утворюючи систему організаційних, фінансово-економічних 

та регуляторних взаємозв‘язків.  

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [279; 280; 281; 286; 290; 294; 295; 299; 380; 382. 
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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-категоріального 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 пропозиції, що мають 

теоретичне і практичне значення. 

1. Складність взаємозв‘язків та постійний взаємообмін інформацією 

між різними підсистемами управління земельними ресурсами зумовлюють 

необхідність застосування процесного підходу до інформаційного 

забезпеченням управлінської діяльності у сфері землекористування. 

Зважаючи на це, інформаційне забезпечення управління земельними 

ресурсами слід розглядати як процес організації цілеспрямованих масивів 

інформації та інформаційних потоків, що передбачає накопичення, аналіз, 

обробку, зберігання і поширення інформації про стан та використання 

земельних 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, функціонування системи інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами має базуватися на теоретико-методичному 

підході, який передбачає  інтеграцію її основних інформаційних потоків у 

межах автоматизованих підсистем загальної земельно-інформаційної системи 

(земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель та аналітичного 

обліку земель) шляхом уніфікації методів та інструментарію кадастрового, 

адміністративного та фінансово-господарського обліку, статистичних 
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спостережень, землевпорядних, топографо-геодезичних та картографічних 

вишукувань, 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 удосконалення концептуальних положень функціонування 

системи інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, що 

передбачають інтеграцію правових, просторових, економічних, екологічних 

та технічних аспектів цього процесу. Такі положення обов‘язково мають 

враховувати нові принципи (безперервності, достатності, доречності, 

перспективності), еколого-економічні імперативи, функції (обліково-

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

4. Застосування методологічного підходу до формування еколого-

економічного механізму інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами як системи елементів, що охоплюють інституції, 

інструменти, технології та забезпечувальну 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 формуються для прийняття управлінських рішень, запропоновано 

структуру еколого-економічного механізму інформаційного забезпечення 

управління земельними ресурсами, 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 управлінських потреб загальної системи інформаційного 

забезпечення землекористування. Для цього розроблено методичні підходи, 
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що передбачають аналіз відповідності інформаційних систем критеріальним 

параметрам ефективності. Застосовуючи їх, визначено позиції відібраних 

інформаційних систем (Державного земельного кадастру, обліку земель, 

моніторингу земель, землеустрою) в окремих сферах прийняття 

управлінських рішень (планування використання земель, просторової 

організації території та використання земель, охорони земель, контролю та 

регулювання землекористування, регулювання ринку земель). Результати 

оцінки дають змогу прийняти рішення щодо вдосконалення чинних 

інформаційних систем чи необхідності створення принципово нової такої 

системи. 

6. Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами в Україні дозволив систематизувати основні 

проблеми, які потребують першочергового вирішення, а саме: чинна система 

статистичних спостережень та кадастрового обліку земель майже не 

зорієнтована на облік необхідної інформації 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 

функціонування єдиного інформаційного простору управління земельними 

ресурсами, який формується на базі земельно-інформаційних систем 

земельного кадастру, моніторингу та обліку земель, землевпорядного та 

картографо-геодезичного фондів, а також 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 оперативність 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами. 

8. Запропоновано інтегровану модель системи інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами, яка полягає в 
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диференційованому підході до застосування інформаційних систем у розрізі 

відповідних рівнів, визначених функціональних блоків та взаємопов‘язаних 

процесів, що виступають інструментами детального опису цієї системи. 

Використання даних багатоцільових кадастрів інтегрованої 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 інтегрованої земельно-інформаційної системи необхідною 

умовою є врахування чинників 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 системи є вдосконалення структури семантичної бази даних 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами за 

допомогою уточнення переліку індикаторів для кадастрового обліку та 

моніторингу земель сільськогосподарського призначення, а також 

подальшого їх ранжування за основними цільовими векторами відбору для 

еколого-економічного аналізу землекористування, якими є вагомість, 

доступність і оперативність, витрати на одержання інформації. У зв‘язку з 

цим обґрунтовано доцільність відображення в інформаційній системі 

сільськогосподарського землекористування авторських показників 

оцінювання стану і використання земельних 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. 
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Враховуючи, що на сьогодні інтегрована звітність є най-ефективнішим 

інструментом підвищення прозорості звітності, що з‘єднує різноманітну 

інформацію про земельні ресурси в зрозумілій і зручній для користувача 

формі, пропонуємо запровадити інтегровану форму статистичного 

спостереження за земельними ресурсами «Основні показники стану та 

використання земельних ресурсів». 

12. Обґрунтовано необхідність застосування принципів та методичних 

положень моделювання вартості земель сільськогосподарського призначення 

під час визначення 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 відповідати земельно-оціночні роботи в 

частині застосування геоінформаційних технологій, зокрема: врахування 

впливу різних ґрунтово-кліматичних, технологічних і організаційно-

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 рентного доходу; визначення реального впливу 

просторових чинників на рентний дохід на основі імітаційних моделей. 
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Додаток А 

Структура земельного фонду України 

 

Таблиця А.1 

Динаміка земельного фонду України за призначенням 

(1991-2016 рр.), тис. га 

Показники 1991 р. 2000 р. 2010 р. 2016 р. 

2016 р. 

у % до 

1991 р. 

Загальна земельна 

площа – всього 
60356,0 60354,8 60354,8 60354,9 99,9 

Землі 

сільськогосподарсь

кого призначення 

43634,5 43057,8 42791,8 42724,4 97,9 

Ліси та лісовкриті 

площі 
10221,5 10413,6 10601,1 10633,1 104,0 

Забудовані землі 566,6 2456,2 2512,5 2552,9 450,6 

Землі під водою 2435,1 2423,5 2423,5 2426,4 99,6 

Відкриті заболочені 

землі 
916,1 947,2 979,9 982,3 107,2 

Інші землі 2582,2 1056,5 1046,0 1033,8 40,0 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 
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Таблиця А.2 

Структура земельного фонду України в розрізі регіонів, станом на 01.01.2016 р. 

Регіон / Область Сільськогосподарські землі Землі лісового фонду Забудовані землі Землі водного фонду Інші 

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

АР Крим  1853 71,1 300 11,5 114 4,4 212 8,1 129 5,0 

Вінницька  2068 77,9 382 14,4 108 4,1 44 1,6 54 2,0 

Волинська  1080 53,6 698 34,6 61 3,0 45 2,3 130 6,5 

Дніпропетровська  2581 80,9 193 6,0 195 6,1 156 4,9 68 2,1 

Донецька  2094 79,0 204 7,7 200 7,6 42 1,6 111 4,2 

Житомирська  1582 53,0 1123 37,7 89 3,0 49 1,6 139 4,7 

Закарпатська  470 36,8 724 56,7 48 3,7 18 1,4 16 1,2 

Запорізька  2298 84,5 119 4,4 96 3,5 175 6,4 30 1,1 

Івано-Франківська  645 46,3 636 45,7 63 4,5 24 1,7 25 1,8 

Київська  1786 63,5 647 23,0 137 4,9 175 6,2 67 2,4 

Кіровоградська  2079 84,6 189 7,7 90 3,6 77 3,1 24 1,0 

Луганська  1956 73,3 356 13,4 128 4,8 22 0,8 206 7,7 

Львівська  1292 59,2 695 31,8 114 5,2 43 2,0 40 1,8 

Миколаївська  2054 83,5 125 5,1 99 4,0 129 5,2 52 2,1 

Одеська  2659 79,8 223 6,7 131 3,9 211 6,3 107 3,2 

Полтавська  2223 77,3 286 9,9 119 4,2 148 5,2 98 3,4 

Рівненська  962 48,0 805 40,1 58 2,9 43 2,2 137 6,9 

Сумська  1739 72,9 461 19,3 85 3,5 31 1,3 68 2,9 

Тернопільська  1073 77,6 202 14,6 64 4,6 19 1,4 24 1,8 

Харківська  2473 78,7 417 13,3 125 4,0 61 1,9 66 2,1 

Херсонська  2028 71,4 152 5,3 74 2,6 431 15,2 156 5,5 

Хмельницька  1604 77,7 288 13,9 85 4,1 42 2,1 44 2,1 

Черкаська  1487 71,1 339 16,2 84 4,0 136 6,5 46 2,2 

Чернівецька  482 59,5 258 31,9 40 5,0 19 2,3 11 1,4 

Чернігівська  2124 66,6 741 23,2 100 3,1 68 2,1 157 4,9 

м. Київ  4 5,3 35 42,2 37 44,5 7 7,9 0 0,1 

м. Севастополь  28 32,1 36 41,1 16 18,3 1 1,0 7 7,5 

Україна  42724 70,8 10632 17,6 2558 4,2 2426 4,0 2016 3,3 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру.  
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ДОДАТОК Б 

Кількість та площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному Кадастрі, 2017 р. 

Регіон/ область 
Приватної власності Державної власності Комунальної власності 

Кількість Площа, га Кількість Площа, га Кількість Площа, га 

АР Крим  440526 826649,4 93679 296017,9 6376 5084,6 

Вінницька  869443 1193107,4 37941 266017,8 22444 11519,9 

Волинська  492974 348155,4 10014 118394,5 16701 9794,1 

Дніпропетровська  605438 1723943,2 114428 544544,9 83048 48218,3 

Донецька  592664 1472919,0 58448 334946,7 66224 36615,9 

Житомирська  660193 916501,1 40096 466189,5 34815 26445,5 

Закарпатська  213281 71502,2 8071 64947,5 10385 5837,9 

Запорізька  468123 1517106,0 33575 290774,2 35356 15525,6 

Івано-Франківська  534474 240268,2 8172 44882,1 8368 6081,9 

Київська  1500102 1267031,9 78607 326063,5 105915 36112,4 

Кіровоградська  366330 1211822,1 19484 230178,3 19949 16257,0 

Луганська  342177 885998,8 130815 157235,3 24699 8382,2 

Львівська  747910 641796,7 28783 207588,7 61623 18319,8 

Миколаївська  419637 1289783,2 39093 265917,6 31090 9383,5 

Одеська  717601 1502839,0 41630 96320,5 133905 17256,3 

Полтавська  661226 1395398,7 63641 303709,5 60388 55377,2 

Рівненська  565486 515742,1 33858 377593,4 13361 10455,3 

Сумська  719117 930386,1 82725 347360,5 23695 9207,8 

Тернопільська  728223 693106,0 13394 111361,4 14055 6388,2 

Харківська  513229 1313207,9 52338 242767,8 53009 18560,7 

Херсонська  381096 1257148,6 42051 388576,6 33729 15561,7 

Хмельницька  679168 852296,9 20120 204463,2 11553 9678,1 

Черкаська  629763 953539,1 36777 215572,0 41062 18349,7 

Чернівецька  437318 225934,9 12256 64104,9 12674 6184,3 

Чернігівська  683116 991549,4 42213 400580,6 5654 9576,1 

Київ  48675 6362,6 70 398,0 7603 10968,6 

Севастополь  65482 15073,0 3321 27444,2 4660 2706,5 

Джерело: дані ДЗК. 4
2
1
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ДОДАТОК В 

Результати експертного опитування за вагомістю в управлінні земельними ресурсами 

№ 

 
Індикатор 

Експерти 
Сума Середнє 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Екологічний критерій 

1 Якість ґрунту 1 2 2 1 1 4 1 2 4 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 1 41 2,05 

2 Якісна оцінка земель 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 32 1,60 

3 Деградація земель 3 4 4 4 5 3 3 2 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 70 3,50 

4 Забруднення земель 4 5 5 5 4 2 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 91 4,55 

5 Обмеження 1 3 3 2 2 2 5 4 3 3 5 3 2 2 2 2 3 3 2 2 54 2,70 

Економічний критерій 

1 

Господарське 

призначення  

землекористування 

1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 27 1,35 

2 Бонітування 5 4 5 5 5 4 6 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 90 4,50 

3 
Економічна оцінка 

земель 
4 6 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 4 7 7 6 122 6,10 

4 
Нормативна грошова 

оцінка земель 
3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 87 4,35 

5 
Експертна грошова 

оцінка 
3 1 6 3 1 6 2 6 6 6 3 6 1 6 3 6 6 6 3 3 83 4,15 

6 
Плата за 

користування землею 
3 3 7 7 6 5 5 5 5 5 6 5 3 5 6 5 7 5 6 5 104 5,20 

7 
Економічний обіг 

земель 
2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 38 1,90 

Джерело: авторські розрахунки. 
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ДОДАТОК Д 

Результати експертного опитування за доступністю і оперативністю отримання 

№ 

 
Індикатор 

Експерти 
Сума Середнє 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Екологічний критерій 

1 Якість ґрунту 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 52 2,60 

2 Якісна оцінка земель 3 5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5 70 3,50 

3 Деградація земель 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 82 4,10 

4 Забруднення земель 5 2 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 2 5 3 5 3 2 79 3,95 

5 Обмеження 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1,00 

Економічний критерій 

1 

Господарське 

призначення  

землекористування 

2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 3 2 2 3 1 4 1 2 2 1 36 1,80 

2 Бонітування 5 7 5 5 5 5 5 5 7 4 4 5 5 4 5 5 7 5 5 5 103 5,15 

3 
Економічна оцінка 

земель 
6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 123 6,15 

4 
Нормативна грошова 

оцінка земель 
1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 28 1,40 

5 
Експертна грошова 

оцінка 
7 5 6 7 7 7 6 7 5 7 7 7 7 7 7 6 5 7 7 7 131 6,55 

6 
Плата за 

користування землею 
4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 3 2 3 2 4 2 54 2,70 

7 
Економічний обіг 

земель 
3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 3 4 3 3 4 74 3,70 

Джерело: авторські розрахунки. 
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ДОДАТОК Е 

Результати експертного опитування за витратами на одержання інформації 

№ 

 
Індикатор 

Експерти 
Сума Середнє 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Екологічний критерій 

1 Якість ґрунту 2 5 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 5 4 62 3,10 

2 Якісна оцінка земель 3 5 5 3 3 2 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 4 5 78 3,90 

3 Деградація земель 4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 5 4 5 3 3 4 5 3 2 3 76 3,80 

4 Забруднення земель 2 3 2 5 4 4 2 4 5 5 4 5 3 2 2 5 3 2 3 2 67 3,35 

5 Обмеження 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1,00 

Економічний критерій 

1 

Господарське 

призначення  

землекористування 

3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 3 33 1,65 

2 Бонітування 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 139 6,95 

3 
Економічна оцінка 

земель 
6 5 7 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 116 5,80 

4 
Нормативна грошова 

оцінка земель 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 3,90 

5 
Експертна грошова 

оцінка 
5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 105 5,25 

6 
Плата за 

користування землею 
1 2 3 2 1 2 1 2 2 4 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 35 1,75 

7 
Економічний обіг 

земель 
2 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 55 2,75 

Джерело: авторські розрахунки. 
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ДОДАТОК Ж 

Таблиця Ж. 1 

Нормативна грошова оцінка ріллі та перелогів в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Автономна Республіка Крим 4387,00 8970,16 10814,78 14037,82 30789,64 36946,33 36946,33 25696,74 26005,00 

2 Вінницька 3927,00 8029,58 9680,78 12565,86 27561,18 33073,42 33073,42 27078,28 27184,00 

3 Волинська 3555,00 7268,97 8763,76 11375,55 24950,35 29939,41 29940,42 21607,36 21806,00 

4 Дніпропетровська 3862,00 7896,69 9520,57 12358,40 27104,99 32525,99 32525,99 27078,28 30251,00 

5 Донецька 4138,50 8462,05 10202,18 13242,66 29045,57 34854,68 34854,68 31167,66 31111,00 

6 Житомирська 2443,70 4994,92 6023,72 7819,84 17150,82 20580,98 20580,98 21165,27 21411,00 

7 Закарпатська 3132,00 6404,04 7720,97 10021,97 21981,56 26377,87 26377,87 27520,38 27268,00 

8 Запорізька 4018,00 8215,66 9905,13 12857,08 28198,67 33838,40 33838,40 25254,64 24984,00 

9 Івано-Франківська 3392,00 6936,64 8361,28 10854,40 23806,35 28567,62 28567,62 26194,09 26087,00 

10 Київська 3796,00 7761,74 9357,87 12146,72 26641,79 31970,15 31970,15 26194,09 26531,00 

11 Кіровоградська 3811,00 7792,40 9394,83 12194,69 26747,09 32096,51 32096,51 32107,11 31888,00 

12 Луганська 3148,90 6438,60 7762,64 10076,48 22100,18 26519,14 26519,14 27078,28 27125,00 

13 Львівська 3161,00 6463,33 7792,45 10115,20 22185,10 26622,12 26622,12 22049,46 21492,00 

14 Миколаївська 3130,00 6400,85 7715,45 10016,00 21967,54 26360,16 26360,16 27078,28 27038,00 

15 Одеська 3338,00 6825,25 8228,80 10681,16 23427,36 28114,23 28114,23 31167,66 31017,00 

16 Полтавська 4121,00 8315,85 10025,92 13014,40 28543,76 34252,51 34252,51 30283,47 30390,00 

17 Рівненська 3729,00 7624,00 9192,00 11933,00 26171,55 31406,00 31406,00 22049,46 21938,00 

18 Сумська 3494,00 7144,23 8613,37 11180,80 24522,22 29426,66 29426,66 26636,19 26793,00 

19 Тернопільська 3566,87 7293,23 8793,01 11413,51 25033,47 30039,38 30039,38 28901,92 29035,00 

20 Харківська 3859,70 7950,98 9514,16 12351,04 27088,85 32505,53 32505,53 32549,20 32237,00 

21 Херсонська 4120,00 8424,22 10156,58 13183,46 28915,72 34698,86 34698,86 24370,45 24450,00 

22 Хмельницька 4096,00 8375,15 10097,41 13106,66 28747,28 34495,59 34495,59 29841,37 30477,00 

23 Черкаська 4727,00 9665,35 11652,93 15125,75 33175,94 39810,79 39810,79 33930,75 33646,00 

24 Чернівецька 4037,00 8254,51 9951,97 12917,87 28333,20 33999,84 33999,84 32991,29 33264,00 

25 Чернігівська 2900,00 5929,67 7149,05 9279,63 20352,47 24423,15 24423,15 23873,10 24065,00 

  В середньому по Україні: 3675,63 7513,52 9055,66 11754,80 25781,71 30937,81 30937,85 27354,59 27499,72 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру України.  
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Таблиця Ж.2 

Нормативна грошова оцінка багаторічних насаджень в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Автономна Республіка Крим 18860,00 38563,30 46493,46 60349,51 75376,54 90452,56 90452,56 90452,56 58459,98 

2 Вінницька 21039,00 43018,74 51865,11 67322,03 84085,22 100903,04 100903,04 100903,04 47053,16 

3 Волинська 5795,00 11849,12 14285,77 18543,24 23160,51 27792,82 27792,61 27792,61 41349,74 

4 Дніпропетровська 6780,00 13863,16 16713,99 21695,12 27098,30 32517,96 32517,96 32517,96 55608,28 

5 Донецька 14564,80 29780,84 35904,97 46605,43 58210,18 69852,22 69852,22 69852,22 58459,98 

6 Житомирська 19747,00 40362,87 48676,36 63190,40 78924,81 94709,77 94709,77 94709,77 35646,33 

7 Закарпатська 7427,00 15186,09 18308,96 23765,41 29683,00 35619,60 35619,60 35619,60 37072,18 

8 Запорізька 8595,00 17574,33 21188,32 27502,90 34351,12 41221,34 41221,34 41221,34 41349,74 

9 Івано-Франківська 4127,00 8439,72 10173,06 13206,40 16494,79 19793,75 19793,75 19793,75 37072,18 

10 Київська 20009,00 40912,67 49325,96 64026,17 79968,69 95962,43 95962,43 95962,43 42775,60 

11 Кіровоградська 4434,00 9066,25 10930,64 14188,21 17721,07 21265,28 21265,29 21265,29 67015,10 

12 Луганська 17944,30 36690,95 44236,07 57421,76 71719,78 86060,15 86060,15 86060,15 47053,16 

13 Львівська 4114,00 8411,95 10141,78 13164,80 16442,84 19731,41 19731,41 19731,41 27091,21 

14 Миколаївська 11036,00 22568,62 27203,74 35315,20 44108,68 52928,66 52928,66 52928,66 47053,16 

15 Одеська 12836,00 26245,95 31643,16 41073,51 51300,81 61566,59 61566,59 61566,59 62737,54 

16 Полтавська 12460,00 21699,93 26162,31 33960,64 42416,84 50900,21 50900,21 50900,21 64163,40 

17 Рівненська 6088,00 12448,00 15007,00 19482,00 24333,02 29200,00 29200,00 29200,00 37072,18 

18 Сумська 7003,00 14319,13 17263,71 22409,60 27989,59 33587,51 33587,51 33587,51 49904,86 

19 Тернопільська 4052,43 8286,06 9990,00 12967,24 16196,08 19435,45 19435,45 19435,45 57034,13 

20 Харківська 14445,90 29758,55 35609,14 46226,88 57737,37 69282,54 69282,54 69282,54 67015,10 

21 Херсонська 12680,00 25926,97 31258,59 40574,31 50677,31 60815,31 60815,31 60815,31 37072,18 

22 Хмельницька 14366,00 29374,36 35414,90 45969,20 57415,53 68899,34 68899,34 68899,34 52756,57 

23 Черкаська 12763,00 26096,69 31463,22 40839,93 51009,07 61211,35 61211,35 61211,35 74144,37 

24 Чернівецька 16570,00 33880,90 40848,16 53021,80 66224,23 79469,08 79469,08 79469,08 62737,54 

25 Чернігівська 4870,00 9957,76 12005,47 15583,35 19463,60 23356,52 23356,52 23356,52 55608,28 

  В середньому по Україні: 11304,26 22971,32 27684,55 35936,20 44884,36 53861,40 53861,39 53861,39 50532,24 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру України. 
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Таблиця Ж.3 

Нормативна грошова оцінка природних сіножатей в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Автономна Республіка Крим 942,00 1926,12 2322,20 3014,27 3764,82 4517,83 4517,83 4517,83 10145,85 

2 Вінницька 1035,00 2116,28 2551,47 3311,86 4136,51 4964,03 4964,03 4964,03 3140,38 

3 Волинська 2965,00 6062,57 7309,28 9487,59 11850,00 14220,14 14220,00 14220,00 6039,19 

4 Дніпропетровська 947,00 1936,34 2334,53 3030,26 3784,97 4541,96 4541,96 4541,96 7971,74 

5 Донецька 1201,50 2456,71 2961,91 3844,64 4801,96 5762,35 5762,35 5762,35 7247,03 

6 Житомирська 2248,20 4595,32 5541,81 7194,24 8985,61 10782,73 10782,73 10782,73 5072,92 

7 Закарпатська 1815,00 3711,17 4474,33 5807,78 7253,92 8704,70 8704,70 8704,70 6522,33 

8 Запорізька 1009,00 2063,12 2487,38 3228,67 4032,61 4839,13 4839,13 4839,13 6039,19 

9 Івано-Франківська 1049,00 2145,21 2585,79 3356,80 4192,64 5031,17 5031,17 5031,17 4831,36 

10 Київська 2253,00 4606,74 5554,07 7209,30 9004,42 10805,30 10805,30 10805,30 6280,76 

11 Кіровоградська 1124,00 2298,26 2770,87 3596,65 4492,22 5390,66 5390,66 5390,66 8696,44 

12 Луганська 1805,00 3690,71 4449,67 5776,00 7214,22 8656,70 8656,70 8656,70 8213,30 

13 Львівська 1323,00 2705,16 3261,45 4233,60 5287,77 6345,32 6345,32 6345,32 5797,63 

14 Миколаївська 811,00 1658,50 1999,12 2595,20 3241,40 3889,56 3889,56 3889,56 8213,30 

15 Одеська 1229,00 2512,96 3029,73 3932,65 4911,88 5894,78 5894,78 5894,78 8938,01 

16 Полтавська 1567,00 3046,62 3673,13 4768,00 5955,23 7146,28 7146,28 7146,28 5556,06 

17 Рівненська 2755,00 5633,00 6791,00 8816,00 11011,18 13213,00 13213,00 13213,00 5072,92 

18 Сумська 1814,00 3709,11 4471,85 5804,80 7250,20 8700,24 8700,24 8700,24 6522,33 

19 Тернопільська 1295,25 2648,42 3193,04 4144,63 5176,64 6212,02 6212,02 6212,02 6280,76 

20 Харківська 1110,60 2287,84 2737,63 3553,92 4438,85 5326,44 5326,44 5326,44 6280,76 

21 Херсонська 660,00 1349,50 1627,01 2111,90 2637,76 3165,47 3165,47 3165,47 5314,49 

22 Хмельницька 1306,00 2670,40 3219,54 4179,20 5219,82 6263,58 6263,58 6263,58 6763,90 

23 Черкаська 2196,00 4490,19 5413,55 7026,89 8776,59 10532,02 10532,02 10532,02 8454,87 

24 Чернівецька 1256,00 2568,16 3096,28 4019,04 5019,78 6023,74 6023,74 6023,74 5556,06 

25 Чернігівська 2096,00 4285,72 5167,03 6706,92 8376,94 10052,42 10052,42 10052,42 8696,44 

  В середньому по Україні: 1512,50 3130,64 3773,64 4898,42 6032,72 7239,26 7239,26 7239,26 6705,92 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру України. 

4
2
7
 

 



429 

Таблиця Ж. 4 

Нормативна грошова оцінка природних пасовищ в Україні, гривень за гектар 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Інформація станом на 01.01. 

1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Автономна Республіка Крим 911,00 1862,73 2245,79 2915,08 3640,93 4369,16 4369,16 4369,16 4284,71 

2 Вінницька 924,00 1889,31 2277,82 2956,65 3692,86 4431,95 4431,95 4431,95 1558,08 

3 Волинська 2380,00 4866,42 5867,15 7615,68 9511,98 11414,38 11414,38 11414,38 4479,47 

4 Дніпропетровська 962,00 1967,02 2371,52 3078,28 3844,92 4613,90 4613,91 4613,91 6232,31 

5 Донецька 1188,20 2429,53 2929,13 3802,07 4748,79 5698,55 5698,55 5698,55 6037,55 

6 Житомирська 1735,10 3546,54 4277,02 5552,32 6934,85 8321,82 8321,82 8321,82 4089,95 

7 Закарпатська 1326,00 2711,29 3268,83 4243,01 5299,52 6359,42 6359,42 6359,42 5258,51 

8 Запорізька 918,00 1877,04 2263,03 2937,46 3668,89 4402,67 4402,67 4402,67 4868,99 

9 Івано-Франківська 1047,00 2141,12 2580,86 3350,40 4184,65 5021,58 5021,58 5021,58 4479,47 

10 Київська 1409,00 2881,01 3473,46 4508,62 5631,27 6757,52 6757,52 6757,52 4479,47 

11 Кіровоградська 962,00 1967,02 2371,52 3078,28 3844,77 4613,72 4613,72 4613,72 6037,55 

12 Луганська 901,10 1842,49 2221,38 2883,52 3601,52 4321,64 4321,64 4321,64 5842,79 

13 Львівська 1224,00 2502,72 3017,38 3916,80 4892,08 5870,50 5870,50 5870,50 4089,95 

14 Миколаївська 811,00 1658,50 1999,12 2595,20 3241,40 3889,56 3889,56 3889,56 5842,79 

15 Одеська 850,00 1738,01 2095,42 2719,90 3397,16 4076,94 4076,94 4076,94 7011,35 

16 Полтавська 1099,00 2318,71 2795,52 3628,80 4532,37 5438,84 5438,84 5438,84 4284,71 

17 Рівненська 1822,00 3725,00 4491,00 5830,00 7281,67 8738,00 8738,00 8738,00 3700,43 

18 Сумська 1184,00 2420,93 2918,77 3788,80 4732,21 5678,65 5678,65 5678,65 4674,23 

19 Тернопільська 1673,55 3421,93 4125,62 5355,14 6688,57 8026,35 8026,35 8026,35 5648,03 

20 Харківська 902,90 1859,97 2225,65 2889,28 3608,71 4330,31 4330,31 4330,31 6427,07 

21 Херсонська 660,00 1349,50 1627,01 2111,90 2637,76 3165,47 3165,47 3165,47 4284,71 

22 Хмельницька 1140,00 2330,97 2810,32 3648,00 4556,35 5467,44 5467,44 5467,44 5258,51 

23 Черкаська 915,00 1870,92 2255,66 2927,90 3656,95 4388,34 4388,34 4388,34 5648,03 

24 Чернівецька 932,00 1905,68 2297,56 2982,27 3724,86 4469,83 4469,83 4469,83 5063,75 

25 Чернігівська 1629,00 3330,85 4015,80 5212,59 6510,52 7812,68 7812,68 7812,68 5063,75 

  В середньому по Україні: 1180,23 2416,61 2912,89 3781,12 4722,62 5667,17 5667,17 5667,17 4985,85 

Джерело: аналітичні дані Держгеокадастру України. 
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ДОДАТОК И 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 
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2. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в 

геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні» (м. Ужгород, 21-22 

травня 2009 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

3. Міжнародна наукова конференція «Міжнародна співпраця та 

інтеграція в процесі підготовки фахівців з землевпорядкування та кадастру» 

(м. Одеса, 17-18 вересня 2009 р.). Форма участі – доповідь на секційному 

засіданні. 

4. V Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в 

геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» (м. Ужгород, 28-30 

жовтня 2010 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Зелена економіка. 

Зелені технології. Зелені інвестиції» (м. Одеса, 6-7 жовтня 2011 р.). Форма 
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6. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

розвитку регіональних АПК» (м. Луцьк, 26-27 травня 2011 р.). Форма участі 
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7. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

збалансованого розвитку аграрного сектора економіки». (м. Київ, 19 
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січня 2016 р.). Форма участі – заочна. 
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(м. Харків, 19 лютого 2016 р.). Форма участі – доповідь на секційному 
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аспірантів та студентів «Управління земельними ресурсами України в умовах 

децентралізації влади: стан, проблеми і перспективи їх вирішення» (м. Київ, 
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11. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія і 

природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» 
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стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти» 

(Полтава, 28 грудня  2016 р.). Форма участі – слухач. 

15. VIII Miedzynaradova Konferencja Naukowa «Innovacyjne tehnologie 

geodezyjne – zastosowania w roznych dziedzinach gospodarki» (Polska, 

Kamionka, 8-10 czerwca 2016 r.). Форма участі – постерна доповідь. 
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«Стратегические направления развития АПК стран СНГ» (г.  Барнаул, 27-28 

февраля 2017 г.). Форма участі – заочна. 

17. Международная научно-практическая конференция «Геодезия, 

землеустройство и кадастры: вчера, сегодня, завтра» (г. Омск, 29-30 марта 

2017 г.). Форма участі – заочна. 

18. І Міжнародна науково-практична конференція «Збалансоване 

природокористування: традиції, перспективи і інновації» (м. Київ, 18-19 
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природокористування: традиції, перспективи і інновації» (м. Київ, 21 грудня, 
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