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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині все більше зростає попит на своєчас�

ну та достовірну інформацію щодо поточного
стану використання земельного фонду, а саме
земельних ресурсів як основи для планування,
контролю, регулювання та організації раціо�
нального землекористування. Формування си�
стеми управління земельними ресурсами має
спиратися на постійно поновлювальну інфор�
маційну базу про об'єкти земельних відносин,
мати достовірні та актуальні дані, а також пе�
редові технології накопичення, обробки та по�
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У статті обгрунтовано теоретичні засади функціонування земельноFінформаційної системи в Україні. Визначено
сутність поняття "земельні ресурси" та "управління земельними ресурсами". Охарактеризовано роль інформаційноF
го забезпечення управління земельними ресурсами в державній інформаційній політиці. Обгрунтовано завдання, мету,
функції земельноFінформаційної системи (ЗІС) як найголовнішої складової інформаційного забезпечення. СформоF
вано структурноFінформаційну схему земельноFінформаційної системи та охарактеризовано джерела інформації
про земельні ресурси, що забезпечують функціонування цієї системи. Основну увагу приділено земельному кадастF
ру, адже він займає центральне місце у сфері управління земельними ресурсами. Проаналізовано сучасний стан зеF
мельноFінформаційної системи та запропоновано можливі напрями удосконалення для подальшого її функціонуF
вання з метою раціонального та збалансованого землекористування.

This article describes the theoretical principles of functioning land information system in Ukraine. The essence of
the concept of "land resources" and "management of land resources" is determined. The role of information provision of
land resources management in the state information policy has been characterized. The task, purpose, functions of the
landFinformation system (ZIS), as the main component of information support, are substantiated. A structural information
scheme of the land information system is formed and sources of information on land resources providing the functioning
of this system are characterized. The main attention is paid to the land cadastre, because it occupies a central place in the
field of land resources management. The current state of the land information system is analyzed and possible directions
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дання інформації. Управління земельними ре�
сурсами нерозривно пов'язано з ефективним
використанням землі як основного національ�
ного багатства України. Суспільство розгляда�
ючи земельні ресурси, як джерело та засіб
одержання прибутку, за постійного їх залучен�
ня у виробництво забуває про збереження, охо�
рону та відтворення родючості грунту. Підви�
щення значущості цієї проблеми викликано
тим, що стан земель постійно погіршується:
площа деградованих земель зростає, понад 15 млн
га станом на 2017 р.; родючість грунту зни�
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жується, площа чорноземів у 2016 р. становила
24 млн гектарів, у 2017 — від 15,6 млн до 17,4 млн
га; землі забруднюються пестицидами та пору�
шуються системи сівозмін [1].

Вирішення проблеми неефективного інфор�
маційного забезпечення управління земельними
ресурсами — це одне з найголовніших завдань,
яке постає на шляху до раціонального викорис�
тання, охорони земель та прийняття рішучих за�
ходів, які б припинили ці негативні процеси. Збе�
регти існуючий стан земельних ресурсів можли�
во лише завдяки розвитку інформаційного забез�
печення управління земельними ресурсами, а
саме створення єдиної земельно�інформаційної
системи, що сприятиме формуванню повної та
достовірної інформаційної бази даних.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам інформаційного забезпечення
управління земельними ресурсами, створення
та функціонування земельно�інформаційних
систем присвячено роботи В.А. Боклага, А.С. Бор�
дюжі, В.В. Горлачука, М.М. Миргорода, І.М. Се�
менчук, А.Я. Сохнича, Р.Б. Таратули, А.М. Тре�
тяка та багато інших. У своїх працях вони дос�
ліджують проблеми створення та функціону�
вання баз даних, інформаційних та кадастро�
вих систем, кадастрового забезпечення, роз�
робляють моделі земельно�інформаційних си�
стем для покращення умов щодо раціонально�
го використання земельних ресурсів, збере�
ження та відновлення родючості грунту. Незва�
жаючи на вагомий внесок науковців у розвиток
теорії і практики функціонування інформацій�
них та земельно�кадастрових систем, резуль�
тативна система інформаційного забезпечення
землекористування залишається несформова�
ною. Дослідження вказаної проблеми потребує
комплексного підходу, тобто створення земель�
но�інформаційної системи, що охоплює про�
сторові, економічні, правові та екологічні по�
казники забезпечення збалансованого управ�
ління земельними ресурсами.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою є обгрунтування теоре�

тичних засад функціонування земельно�інфор�
маційної системи та можливих напрямків удос�
коналення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі становлення ринкової
економіки при плануванні та організації управ�
ління земельними ресурсами інформація про них

набуває все більшого значення. Адже земельні
ресурси є головною просторовою базою для
розміщення та функціонування всіх видів гос�
подарської діяльності, головним засобом вироб�
ництва в сільському господарстві [2, c. 111].

Управління земельними ресурсами — це су�
купність взаємозв'язків між елементами систе�
ми управління, спрямованих на раціональне
використання земельних ресурсів [3, c. 31]. Про�
цес управління є циклічним і водночас безпе�
рервним. Для ефективного управління земель�
ними ресурсами органи державної влади будь�
якого рівня потребують використання опера�
тивної різнорідної (кадастрової, топографіч�
ної, статистичної, екологічної, економічної то�
що) інформації. Вона повинна бути зрозумілою,
тільки повна та достовірна інформація дозво�
лить органам управління приймати обгрунто�
вані рішення щодо раціонального використан�
ня й охорони земель та функціонування ринку
землі, вирішення земельних спорів, проведен�
ня землевпорядкування, захисту прав юридич�
них і фізичних осіб тощо [4, c. 145].

Інформаційне забезпечення управління зе�
мельними ресурсами відіграє головну роль у
державній інформаційній політиці та є систе�
мою збирання, обробки та подання інформації
необхідною для прийняття обгрунтованих управ�
лінських рішень по використанню земельних
ресурсів на всіх адміністративно�територі�
альних рівнях [2, c. 113]. Необхідність цього зу�
мовлюється наступними обставинами:

— суперечливістю та різнобічністю інфор�
мації;

— наявністю зростаючих обсягів інформа�
ції, які потребують оброблення в найкоротші
терміни;

— необхідністю ретельної перевірки інфор�
мації для прийняття управлінських рішень.

Інформаційне забезпечення управління зе�
мельними ресурсами повинно сприяти:

— підвищенню достовірноcті, якості та опе�
ративності роботи з інформацією;

— виключенню дублювання роботи по отри�
манні інформації в цій сфері.

— створенню умов переходу до безпаперо�
вої технології від традиційної паперової, що є
менш ефективною.

Найголовнішою складовою інформаційно�
го забезпечення управління земельними ресур�
сами є земельно�інформаційна система (ЗІС),
провідним завданням якої є накопичення різно�
манітної інформації та переформатування її в
зручну форму для проведення аналізу наявно�
го стану земельних ресурсів та подальшого роз�
витку землекористування [5, c. 173].
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Теоретично, ЗІС — це цілий програмний
комплекс для збору, обробки, збереження і
пошуку інформації про землю, яка має особ�
ливе значення в процесі управління земельни�
ми ресурсами для раціонального регулювання
земельних відносин за умов запровадження
сталого землекористування [6, c. 113—114].

Метою ЗІС є надання в будь�який час об'єк�
тивної інформації про земельні ресурси, змі�
нення їх якості, стану та структури, динаміки
використання земель з ціллю розробки і реалі�
зації раціональної державної політики, ство�
рення сприятливого нормативно�правового,
технологічного та інформаційного середовища.

Земельно�інформаційна система функціо�
нує, щоб забезпечити прийняття раціональних
управлінських рішень відносно організації роз�
витку територій шляхом передачі відповідним
органам повної, достовірної інформації про зе�
мельні ресурси.

Впровадження земельно�інформаційних си�
стем у господарську діяльність на території
нашої країни розпочалося із прийняттям Зако�
ну України "Про захист інформації в автомати�
зованих системах" у 1994 році. Цей Закон перед�
бачає захист інформації та прав суб'єктів інфор�
маційних відносин, регулює процес створення та
застосування інформаційних технологій у гос�

подарській діяльності.
Нажаль сьогодні не іс�
нує ніяких затверджених
нормативно�правових
актів, які б регулювали
функціональну сферу зе�
мельно�інформаційних
систем [7, c. 35].

Основою формуван�
ня повної та достовірної
інформації про землеко�
ристування є також вста�
новлення порядку її фор�
малізації, тобто вста�
новлення чіткої послі�
довності та вагомості
тих чи інших показників
інформації про земельні
ресурси, адже це впли�
ває на аналіз та форму�
вання системи показни�
ків їх стану, а в подаль�
шому на моделювання
процесів використання
землі (рис. 1).

Джерелами інфор�
мації про земельні ре�
сурси є дані (рис. 1) зе�

мельного кадастру, моніторингу земель та зем�
леустрою, які формують земельно�інформац�
ійну систему повною мірою та забезпечують її
функціонування.

Дані земельного кадастру відображають за�
гальне уявлення про всі землі відносно їх розміру,
розподілу за категоріями, угіддями, власниками
та землекористувачами. Він займає центральне
місце у сфері управління земельними ресурсами,
адже без використання інформаційних даних зе�
мельного кадастру, практично, жодна з функцій
управління не може бути реалізована повністю,
тому що інформаційні потреби визначаються ком�
плексом земельно�кадастрових даних, які відпо�
відають вимогам конкретних завдань щодо вико�
ристання земельних ресурсів [9, c. 33].

Моніторинг земель — це система спостере�
ження за станом земель. Основне завдання
моніторингу — своєчасне виявлення змін щодо
стану земель, оцінка цих змін, прогнозування
та розроблення рекомендацій для запобігання
та усунення негативних процесів.

Землеустрій — це складова системи управ�
ління земельними ресурсами, що відповідає за
організацію та реалізацію управлінських
рішень. На нього покладено функції організації
раціонального використання земель, організа�
ція робіт щодо розподілу земель, утворення
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Рис. 1. СтруктурноEінформаційна схема земельноEінформаційної
системи

Джерело: сформовано на основі [8, c. 19].
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нових та впорядкування існуючих об'єктів зем�
леустрою, встановлення їхніх меж на місце�
вості [2, c. 112].

Нині, земельно�інформаційна система є
інформаційною базою даних, яка має сукупність
певних показників, що характеризують стан
землекористування. Рівень та набір показників
земельно�інформаційної системи залежать від
соціальних, економічних, політичних, технічних
та екологічних аспектів управління земельними
ресурсами, адже цей процес є багатогранним.

Проаналізувавши сучасний стан земельно�
інформаційної системи в Україні, виявлено низ�
ку проблем:

— основними джерелами земельно�кадаст�
рової інформації є низка застарілих матеріалів,
а саме: єдине великомасштабне обстеження
(1957—1951 рр.), матеріали коригувань грунто�
во�картографічних матеріалів; статистичні дані
щодо врожайності сільськогосподарських куль�
тур на еродованих землях, а також замулення
та забруднення різних елементів гідрографічної
мережі (річок, ставків, водосховищ тощо);

— накопичення неузгодженої, подекуди не�
достовірної та несумісної земельної інфор�
мації, що унеможливлює створення ефективної
земельної інформаційної системи;

— інформаційне забезпечення земельного ка�
дастру є недосконалим, адже не вирішує питання
оцінки стану використання земельних ресурсів.

Для своєчасного виявлення змін у стані зе�
мельного фонду та усунення негативних про�
цесів у земельному кадастрі потрібно відобра�
жати не тільки показники, які характеризують
розміри площ, але також природні властивості
грунтів, які визначають їх якість. Цими показ�
никами є: тип грунту, гранулометричний склад,
забезпеченість грунтів поживними речовинами,
кислотність, еродованість, засоленість, солон�
цюватість, солончаковість тощо [9, c. 34].

Вдосконалення земельно�інформаційної сис�
теми є неможливим без застосування ГІС техно�
логій. Крім того, необхідним є організація збору
комплексної інформації та її акумуляція в спец�
іально розробленому наборі даних. Вся інформа�
ція, крім табличних даних, має просторову при�
в'язку, що здійснюється через основний апарат
наведення даних у пошарово�організованих гео�
інформаційних системах (ГІС). Шари повинні бути
розроблені так, щоб у них відображалася основ�
на картографічна та семантична інформація, не�
обхідна для прийняття управлінських рішень у
сфері землекористування. Адже формування єди�
ного інформаційного простору території — голов�
не завдання функціонування земельно�інформа�
ційної 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 зовсім не всі переваги єдиного інформаційного
простору [5, c. 175].

 Інформаційне забезпечення управління зе�
мельними ресурсами передбачає постійний
взаємообмін інформацією між підсистемами:
земельного кадастру, моніторингу земель та
землеустрою в загальній земельно�інформацій�
ній системі, що сприятиме накопиченню узгод�
женої та достовірної земельної інформації.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ході дослідження було виявлено, що най�

головнішою складовою інформаційного забезпе�
чення управління земельними ресурсами є зе�
мельно�інформаційна система, яка функціонує,
щоб забезпечити прийняття раціональних управ�
лінських рішень відносно організації розвитку
територій шляхом передачі відповідним органам
повної, достовірної інформації про земельні ре�
сурси. Виходячи з цього метою ЗІС є надання в
будь�який час об'єктивної інформації про зе�
мельні ресурси, змінення їх якості, стану та
структури, динаміки використання земель з
ціллю розробки і реалізації раціональної держав�
ної політики. Джерелами інформації, що забез�
печують функціонування цієї системи є земель�
ний кадастр, моніторинг земель та землеустрій.

При виборі підходу щодо вдосконалення
земельно�інформаційної системи варто засто�
сувати комплексний підхід, що охоплює про�
сторові, економічні, правові та екологічні по�
казники забезпечення збалансованого управ�
ління земельними ресурсами. Для створення
єдиної земельно�інформаційної системи пови�
нен здійснюватися постійний обмін інформа�
цією між її підсистемами.

Подальші розвідки цієї проблеми мають по�
вною мірою вдосконалити земельно�інформа�
ційну систему, адже вона має сприяти належ�
ному управлінню земельними ресурсами та за�
безпеченню необхідною інформацією органів
державної влади, землевласників, землекори�
стувачів з метою раціонального, збалансовано�
го землекористування та охорони земель.
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