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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах зростає антропогенне

навантаження на земельні ресурси: 82% зе+
мель використовуються як головний засіб ви+
робництва в сільському та лісовому госпо+
дарстві, а за ступенем розораності Україна
займає одне з перших місць не тільки в
Європі, але й у світі [1]. Тому істотні зміни
структури землекористування вимагають
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DEVELOPMENT OF A MONITORING SYSTEM OF LAND MANAGEMENT

У статті досліджено проблеми розвитку сучасного моніторингу земель. Проаналізовано роботи відомих вчених,
що зробили вагомий внесок у теоритико<методологічні аспекти розвитку моніторингу в системі управління земель<
ними ресурсами. Обгрунтовано правову основу моніторингу земель, яка встановлює структуру, завдання і зміст мо<
ніторингу. Проаналізовано управлінську структуру, що безпосередньо займаються веденням моніторингу земель та
реалізують державну політику у сфері земельних відносин та сфері охорони навколишнього природного середови<
ща. З'ясовано чинники, через вплив яких ускладнюється розвиток моніторингу земель. Обгрунтовано сутність рівнів
моніторингу земельних ресурсів. Обгрунтовано доцільність розвитку сучасних геоінформаційні технологій, які є
найоптимальнішим засобом для отримання об'єктивної інформації та визначальним чинником підвищення ефектив<
ності землекористування.

The article studies the problems of development of modern land monitoring. Analyzed the work of famous scientists
who have made a significant contribution to the theoretical and methodological aspects of the development of monitoring
system of land administration. Justified the legal basis of land monitoring, which establishes the structure, objectives
and content monitoring. Analyzed management structure, directly involved in the conduct of monitoring of lands and
implement the state policy in the sphere of land relations in the sphere of environmental protection. Clarified the factors
the influence of which is exacerbated by the development of land monitoring. The essence of the levels of monitoring of
land resources. The expediency of the development of modern geoinformation technologies is substantiated, which are
the best means to obtain objective information, and the determining factor of increase of efficiency of land use.
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створення проведення системи спостережен+
ня і контролю за використанням земельних
ресурсів з метою своєчасного виявлення не+
гативних змін, їх оцінки, своєчасного попе+
редження й усунення наслідків негативних
процесів. Отримати таку інформацію можна
шляхом функціонування постійно діючої си+
стеми державного моніторингу за станом зе+
мель [2, с. 42].
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На сучасному етапі головними проблемами
розвитку системи моніторингу земель є: комп+
лексність спостережень, мінімізація параметрів
спостережень, більш повне поєднання аерокос+
мічних і наземних методів спостережень за ста+
ном земельних ресурсів, досягнення необхідної
узгодженості між різними відомствами, роз+
робка теоретичних і методичних основ еколо+
гічного нормування допустимих навантажень
на грунти. Також система моніторингу земель
потребує отримання нових знань про об'єкт
дослідження, оцінки взаємозв'язків між скла+
довими системи і прогнозування її майбутньо+
го поведінки при зміні параметрів взаємодії [3;
4]. Виходячи з вищесказаного, можна стверд+
жувати, що тема розвитку моніторингу в сис+
темі управління земельними ресурсами є ак+
туальною для прийняття державно+управлінсь+
ких рішень у цій сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико+методологічні аспекти розвитку
моніторингу в системі управління земельними
ресурсами досліджувались багатьма відомими
вітчизняними та зарубіжними вченими, а саме:
Т.І. Гунько, Ю.Г. Гуцуляк, А.С. Дорош, Т.М. Лак+
тіонова, М.С. Маланчук, В.В. Медведєв, А.Г. Ні+
щинський, О.Л. Попов, А.Я. Сохнич, А.М. Тре+
тяк, Р.М. Панас та ін. Так, Панас Р.М. та Ма+
ланчук М. С визначили, що моніторинг земель і

грунтового покриву придбав в Україні більшої
актуальності, що в значній мірою зумовлено нега+
тивними змінами властивостей грунтів [5, с. 203].

Ю.С. Петлюк довів, що існуюча система
збору інформації про стан земель ні за обся+
гом, ні за змістом не відповідає сучасним ви+
могам і задачам державного управління земель+
ними ресурсами [6, с. 247].

А.С. Дорош обгрунтував, що виконання на
високому рівні управлінських функцій держа+
ви з моніторингу використання і охорони зе+
мель залежить від об'єктивної інформації, яку
можна отримати при проведенні інвентаризації
земель [7, с. 24].

Незважаючи на значну кількість наукових
праць вчених, присвячених розвитку системи
моніторингу земель, ця проблема вимагає по+
дальшого дослідження, а саме поєднання аеро+
космічних і наземних методів спостережень за
станом земельних ресурсів та удосконалення
геоінформаційних технологій

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи є узагальнення теоретико+ме+

тодологічних засад інформаційних технологій
та практичних аспектів сучасного моніторингу
в системі управління земельними ресурсами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Моніторинг земель є складовою моніторин+

гу навколишнього природного середовища та

Рис. 1. Чинники, що ускладнюють організацію моніторингу земель
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важливою функцією управління у сфері вико+
ристання та охорони земель [8].

Визначення моніторингу земель наведено та
юридично закріплено в ст. 191 Земельного ко+
дексу України [9], згідно з яким моніторинг
земель являє собою систему спостережень за
станом земель, яка має на меті своєчасне вияв+
лення змін у стані земель, їх оцінки, відвернен+
ня та ліквідації наслідків негативних процесів.
Земельний кодекс України і Положення про
моніторинг земель встановлюють структуру,
завдання і зміст моніторингу.

Завданням моніторингу земель є збір інфор+
мації, необхідної для ведення державного зе+
мельного кадастру, організації землекористу+
вання та землевпорядкування, здійснення дер+
жавного контролю за використанням і охоро+
ною земель з метою запобігання негативним
процесам.

Таким чином, моніторинг набуває особли+
вої актуальності, дозволяє чітко визначити
кількісні та якісні характеристики земельних
ресурсів і, у разі необхідності, прийняти своє+
часні заходи, адекватні фоновому стану зе+
мель. Також він покликаний ініціювати при+
родоохоронний,  ресурсозберігаючий та
відтворювальний, тобто раціональний, харак+
тер їхнього використання, передбачаючи збе+
реження грунтів і обмеження негативного
впливу на них [10].

Функцію ведення моніторингу земель по+
кладено на центральні органи виконавчої вла+
ди, що реалізують державну політику у сфері
земельних відносин та сфері охорони навко+
лишнього природного середовища.

На практиці розвиток моніторингу земель
ускладнюється через вплив зовнішніх та
внутрішніх чинників. Зовнішні чинники мають
непрямий вплив на організацію моніторингу
земель, складаються з соціально+економічних,
правових, політичних, технічних, територіаль+
них факторів. Прямий вплив мають внутрішні
фактори: організаційні, виробничо+технічні,

фінансові. Схема чинників, через вплив яких
ускладнюється організація подана на рисунку
1.

Розвиток системи моніторингу земель
ускладнюється специфікою її функціонування,
бо є складовою моніторингу навколишнього се+
редовища і має характерну ознаку земельних
ресурсів їх різнорідність [4].

Відзначимо, що моніторинг земель прово+
диться на локальному (на території окремих
землеволодінь, землекористувань, ділянках
ландшафтів), регіональному (у межах адмініст+
ративно+територіальних одиниць, на терито+
ріях економічних і природних регіонів), націо+
нальному (охоплює всю територію України) і
глобальному рівнях (пов'язаний з міжнародни+
ми науково+технічними програмами) (рис. 2).

На кожному рівні доцільно визначати вплив
антропогенного навантаження. Для цього
потрібні різновиди інтегральних показників дії
антропогенного навантаження всіх підвидів і
використовувати індекси інтегральної оцінки.
Це спонукає раціонально планувати території
і розміщати на них народногосподарські об'єк+
ти з урахуванням правил і норм охорони навко+
лишнього природного середовища [3].

Отже, суспільство потребує сучасних
підходів щодо збору, зберігання, аналізу та
прогнозу стану об'єктів і явищ навколишнього
середовища і земельних ресурсів, що може бути
забезпечено сучасним підходом на геоінфор+
маційній основі для розв'язку поставлених за+
дач. При цьому сучасні геоінформаційні техно+
логії, системи GPS і дистанційне зондування
Землі стають відзначальними чинниками і за+
собами підвищення ефективності землекорис+
тування. Наприклад, аерокосмічні засоби доз+
воляють отримувати високоякісну інформацію
і скорочувати час її обробки. Висока інформа+
тивність спостережень зі штучних супутників
Землі дає можливість швидко і об'єктивно оці+
нювати стан земельних ресурсів, стан посівів,
лісових угідь, виникнення і розвиток загрозли+

Рис. 2. Рівні моніторингу земель
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вих природних явищ і надзвичайних ситуацій
тощо.

Тобто широке впровадження геоінформа+
ційних технологій забезпечує оперативну об+
робку та передачу інформації про стан земель,
що є актуальним для прийняття державно+уп+
равлінських рішень у цій галузі [2].

ВИСНОВКИ
Відповідно до вищесказаного відзначимо

що вирішення проблем розвитку моніторингу
земель потребує подальшого дослідження фор+
мування земельної інформаційної системи, що
дозволить отримувати об'єктивну інформацію
про стан використання земельних ресурсів.

Подальші дослідження мають бути спрямо+
вані на удосконалення сучасних геоінформа+
ційних технологій та систем, дистанційного зон+
дування Землі та системи GPS, бо вони є найоп+
тимальнішим засобом для отримання об'єк+
тивної інформації та визначальним чинником
підвищення ефективності землекористування.
Саме використання геоінформаційних техно+
логій зумовлює спрощення процесу інвентари+
зації та узгодження даних, підготовлює їх до
коректного аналізу та візуалізації результатів.
На основі дистанційного зондування моделю+
ють та системи GPS, прогнозують та розробля+
ють проектні рішення щодо раціонального зем+
лекористування та охорони грунтів.
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