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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ  

НА ОСНОВІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

У статті розглядаються питання застосування геоінформаційних систем 

в державному управлінні земельними ресурсами. Узагальнено                
результати наукових досліджень і практики впровадження                     

автоматизованого ведення державного земельного кадастру. 
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В статье рассматриваются вопросы применения геоинформационных 
систем в государственном управлении земельными ресурсами.                      

Обобщены результаты научных исследований и практики внедрения 

автоматизированного ведения государственного земельного кадастра. 
Ключевые слова: управления земельными ресурсами,                            ге-
оинформационные системы, информационная база, государственный 
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In the article deals with the application of GIS in state management of land 

resources. The results of research and practice implementation of an             

automated management of state land cadastre. 
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Застосування ГІС в управлінні земельними та іншими природними ресу-

рсами, у земельних і майнових кадастрах є ефективним, оскільки тут важливі 

знання про взаємне розташування та форму об'єктів у просторі. При всій де-

тальності й змістовності виконаних раніше досліджень у напрямі теоретич-

них узагальнень принципів управління земельними ресурсами, особливості 

проведення його на геоінформаційній базі, а також методи і технології його 

здійснення ще далекі від свого логічного завершення. Одним із важливих на-

прямів вирішення цієї складної проблеми є залучення сучасних технологій, 

розробка і реалізація раціональних методів застосування геоінформаційних 

систем і технологій в управлінні земельними ресурсами, зокрема ведеться 

пошук ефективних методів і прийомів економічного регулювання раціональ-

ного землекористування, аналізу просторової локалізації окремих об'єктів, а 

також засобів їх графічної та картографічної візуалізації і моделювання, вдо-
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сконалення земельного геоінформаційного моніторингу, державного земель-

ного кадастру [1]. 

Питаннями інформаційного забезпечення та застосування ГІС при при-

йнятті управлінських рішень займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені-

економісти й управлінці, а саме: М. Білинська, А. Голубцов, Я. Ейдельман,  

А. Каменський, С. Кваша, Г. Кірейцев, Е. Мітчелл, В. Сопко, Р. Томлінсон та 

інші. 

Вагомий внесок у розвиток системи управління земельними ресурсами 

внесли: М. Габрель, Д. Гнаткович, Б. Данилишин, О. Драпіковський, Д. Доб-

ряк, В. Другак, А. Лященко, Л. Новаковський, В. Нудельман, М. Ступень,         

А. Третяк та інші. 

Ефективне управління земельними ресурсами може здійснюватись при 

дотриманні принципів наукової обґрунтованості і об’єктивності прийнятих 

рішень, що надає можливість підвищити ефективність та екологічність вико-

ристання земель [2]. 

Існує необхідність вдосконалення науково-методичної бази створення, 

змістовного наповнення, поширення і використання інформативної бази 

управління земельними ресурсами з урахуванням концепції геоінформацій-

ного картографування та потреб невиснажливого землекористування і ринко-

вої економіки. 

Завданням даного дослідження є висвітлення сучасних тенденцій розви-

тку геоінформаційних технологій в сфері управління земельними ресурсами і 

можливості їх запровадження в Україні. 

Географічним інформаційним системам в сучасних умовах приділяєть-

ся велика увага. Географічна інформація завжди була важливим елементом 

життя людського суспільства і засобом вивчення навколишнього природного 

середовища [3]. 

Перевагою географічних інформаційних систем (далі ГІС) перед іншими 

інформаційними системами є поєднання різнорідних даних на основі просто-

рової інформації, а також здійснення пошуку даних за атрибутивною (кількі-

сним виразом) чи просторовою ознакою, оперування та аналізу даних, а та-

кож прогнозування стану розвитку геосфер [4]. 

Метою впровадження і застосування ГІС в управлінні земельними ресур-

сами є створення системи програмно-аналітичного комплексу щодо оцінки і 

прогнозування стану об’єктів навколишнього природного середовища з ви-

користанням даних комплексного моніторингу довкілля та ДЗЗ для забезпе-

чення органів державної влади якісною, науково-обґрунтованою, 

об’єктивною інформацією щодо прогнозованого стану об’єктів довкілля та 

прийняття на цій основі оптимальних державно-управлінських рішень. А та-

кож створення інформаційної бази для ведення державного земельного када-

стру, регулювання земельних відносин, раціонального використання й охо-

рони земельних ресурсів, оподаткування. 
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Геоінформаційні системи дають змогу максимально використовувати кар-

тографічний метод досліджень, а також методи геостатистики, що дають 

об’єктивно та оперативно оцінювати ситуацію щодо стану і розвитку терито-

рій [5]. 

 

Рис. 1. Зміна забудови з 2006 по 2008 

Земельний кадастр – це складна земельно-інформаційна система, що до-

зволяє вирішувати завдання в галузі земельних відносин на всіх адміністра-

тивно-територіальних рівнях. Обробка величезних масивів кількісних, якіс-

них, цінових і правових даних по кожній кадастровій ділянці, контуру земе-

льних угідь, господарській та адміністративній одиниці, їх динаміці під силу 

лише сучасним комп'ютерним системам з набором автоматизованих робочих 

місць. 

Набір функціональних компонентів інформаційних систем кадастрового 

призначення повинен містити ефективний швидкодіючий інтерфейс, засоби 

автоматизованого введення даних, адаптовану для вирішення відповідних за-

вдань систему управління базами даних, широкий вибір засобів аналізу, а та-

кож засобів генерації зображень, візуалізації та виведення картографічних 

документів. 

Земельний кадастр – це інформаційний ресурс держави, який містить ві-

домості про правовий, природний та економічний стан земель. Але земель-

ний кадастр активно використовує картографічну інформацію, оскільки про-

сторове відображення земель – сполучна ланка інформації, одержуваної з рі-

зних джерел. Велика кількість інформації не завжди може допомогти вирі-
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шити проблему, поки вона не буде відображена на карті. Крім того, значна 

частина географічної інформації швидко змінюється з плином часу. Швид-

кість і актуальність інформації може гарантувати тільки автоматизована сис-

тема [6]. 

При реалізації системи управління земельними ресурсами можуть бути 

додані модулі, які відповідають за оперативне поновлення земельно-

кадастрової інформації, ведення кадастрових карт, оформлення і друк право-

встановлюючих документів, проведення аналізу земельних ділянок з метою 

оцінки просторового положення залежно від різних чинників і умов (напри-

клад, екологічних, сервітутів), а також модулі, які відповідають за економіч-

ну оцінку землі. 

Інструментальні ГІС-технології можуть включати набір модулів для фор-

мування і ведення банків земельних даних про стан житлового і нежитлового 

фондів, інформаційного забезпечення адміністрації міста, ведення кадастру 

нерухомості, аналізу, оцінки і планування міських територій, управління ко-

мунальним господарством тощо. При цьому різноманітність ГІС породжує 

необхідність їх аналізу і вибору для вирішення практичних задач у конкрет-

ній галузі. 

 

Рис. 2. Створення картографічних матеріалів за рахунок відкритої об'єктної моделі          

системи ArcGIS 
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Застосування геоінформаційних технологій забезпечить можливість 

управління земельними ресурсами на якісно новому рівні. ГІС дозволяють 

створювати карти безпосередньо в цифровому вигляді за координатами, 

отриманими внаслідок вимірювань на місцевості або при обробці матеріалів 

дистанційного зондування, зберігати земельно-кадастрову інформацію в еле-

ктронному вигляді, що дасть змогу перейти до безпаперового документообігу 

і більш довершеної системи обліку земель. 

Нині в Україні вже з’явилися сприятливі умови, які дозволяють зробити 

висновок, що в системі управління земельними ресурсами ГІС можуть вико-

ристовуватися для розв'язання наступних задач: 

- організаційне управління (в тому числі управління проектами, 

розробками, завданнями); 

- конторська (офісна) праця (в тому числі управління проектами, 

розробками, завданнями); 

- земельно-кадастрова інформація; 

- земельно-кадастрові та інші знімання; 

- обробка даних дистанційного зондування; 

- ведення земельно-кадастрових карт; 

- землевпорядне проектування; 
- моніторинг і охорона земельних ресурсів; 

- інформаційне обслуговування і використання земельної інформації; 
- прогнозування використання земельних ресурсів; 

- нарахування і контроль отримання та прогнозування майбутніх 

земельних платежів автоматизація технології підготовки і видачі 

земельно-правових документів; 

- забезпечення основної діяльності (фінанси, бухгалтерія, канцелярія, 

кадри, постачання, склад, редакційно-видавнича діяльність, реклама, 

нормативно-технічна служба тощо); 

- наукові дослідження; 
- освіта та перепідготовка кадрів тощо [7]. 

Геоінформаційні системи поєднують традиційні операції при роботі з ба-

зами даних – запит і статистичний аналіз – з перевагами повноцінної візуалі-

зації та географічного (просторового) аналізу, що надає карта. Ця особливість 

дає унікальні можливості для застосування ГІС у вирішенні широкого спект-

ра задач, зв'язаних з аналізом явищ і подій, прогнозуванням їхніх ймовірних 

наслідків, плануванням стратегічних рішень. 

Дані в геоінформаційних системах зберігаються у вигляді набору темати-

чних шарів, що об'єднані на основі їхнього географічного положення. Цей 

гнучкий підхід і можливість геоінформаційних систем працювати як з векто-

рними, так і з растровими моделями даних, ефективний при вирішенні будь-

яких задач, що стосується просторової інформації. 

 



Випуск 1(57) 2012 р. Серія «Економіка» 

 230

 
 

Висновки. Сучасний стан розвитку суспільства потребує сучасних підхо-

дів щодо збору, зберігання, аналізу та прогнозу стану об’єктів і явищ навко-

лишнього середовища, що може бути забезпечено сучасним підходом на гео-

інформаційній основі до вирішення поставлених задач. 

При реформуванні земельних відносин та швидких темпів перерозподілу 

форм власності на землю і нераціональне використання земельних ресурсів 

за останні роки, геоінформаційні технології повинні стати основою форму-

вання національної інформаційної системи земельних ресурсів, як ефектив-

ного засобу отримання оперативної просторово-координованої інформації 

щодо функціонального призначення та належності земельних ресурсів, їх си-

стемного аналізу та прогнозу еколого-економічної ефективності і доцільності 

їх використання. 

Широке використання інформаційних систем та підходів забезпечує опе-

ративну обробку та передачу інформації про стан довкілля, що є актуальним 

для прийняття державно-управліських рішень в галузі земельних ресурсів. 
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