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Анотація 
Стаття присвячена огляду галузевих кадастрів, їх розвитку з використанням геоінформаційних техно-
логій та вдосконаленню правового регулювання системи даних кадастрів. Встановлено, що галузеві кадас-
три є інформаційною базою для ефективного управління природокористуванням і охороною навколиш-
нього природного середовища. Комплексний характер управління зумовлює необхідність досягнення 
повного взаємозв’язку між окремими компонентами інформаційного забезпечення, що стосуються харак-
теристик природних ресурсів. Галузеві кадастри є основою територіальних інформаційних систем, а 
комплексність інформації в них досягається шляхом використання розрахункових інтегральних показни-
ків, експертних оцінок на основі аналізу даних з урахуванням окремих природних ресурсів, а також даних 
моніторингу навколишнього середовища і державної статистики. Вказана важливість розвитку 
національної інфраструктури геопросторових даних, що дасть змогу надалі збільшити їх потенціал з 
метою вирішення надважливих державних завдань, а саме: управління надзвичайними ситуаціями, 
економічними процесами, ефективного управління у сфері комунального господарства та здійснення 
багатьох інших функцій державного управління. Розвиток ГІС-технологій в Україні перебуває на 
виробничому етапі розвитку, для якого характерне активне впровадження при оцінці вартості територій 
сучасних програмних продуктів, створення комплексних і тематичних оціночних електронних карт, 
застосування супутникових та GPS даних, використання можливостей Інтернету. Відповідальне та 
компетентне прийняття рішень щодо управління територіями, в тому числі під час здійснення 
просторового планування та здійснення землеустрою, потребує інтегрованого опрацювання та аналізу 
відомостей та геопросторових даних, що містяться у розрізнених відомчих та галузевих кадастрових та 
реєстраційних системах. Інтеграцію кадастрових даних різної якості слід розглядати як одне із найбільш 
нагальних та актуальних завдань. Розвиток геоінформаційних технологій та кадастрових систем 
вимагає напрацювання алгоритмів, що дозволятимуть у автоматизованому режимі та без участі людини 
поєднувати геодані, що мають відмінності у повноті матеріалів, їх актуальності, походженні, 
достовірності. Відкритість системи державних галузевих кадастрів сприяє можливості кожного 
громадянина отримати інформацію про природний ресурс, захисту прав та законних інтересів власників 
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таких ресурсів. Це обумовлює необхідність законодавчого регулювання порядку надання кадастрової 
інформації як окремої стадії кадастрового процесу. 
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Abstract 
The article is devoted to the review of branch cadastres, their development with the use of geographic information 
technologies and the improvement of the legal regulation of the cadastral data system. It is established that branch 
cadastres are an information base for effective management of nature and environmental protection. The complex 
management nature necessitates to achieve a full relationship between the individual components of information 
support related to the characteristics of natural resources. Sectoral cadastres are the basis of territorial information 
systems, and the complexity of information in them is achieved through the use of calculated integrated indicators, 
iterative expert assessments based on the analysis of data on individual natural resources, as well as environmental 
monitoring data and government statistics. The importance of developing a national infrastructure of geospatial 
data, which will further increase their capacity to address critical public challenges, namely: emergency management, 
economic processes, effective governance in the field of public utilities and many other public administration 
functions. The development of GIS technologies in Ukraine is at the production stage of development, which is 
characterized by active implementation in assessing the value of modern software products, creating comprehensive 
and thematic electronic maps, using satellite and GPS data, using the Internet. Responsible and competent decision-
making on territorial management, including the implementation of land planning and land management, requires 
integrated processing and analysis of information and geospatial data contained in separate departmental and 
sectoral cadastral and registration systems. The integration of cadastral data of different quality should be considered 
as one of the most urgent tasks. The development of geographic information technologies and cadastral systems 
requires the development of algorithms that will allow to combine geodata in an automated mode and without human 
intervention that have differences in the completeness of materials, their relevance, origin, reliability. The openness 
of the system of state branch cadastres promotes the ability of every citizen to obtain information about natural 
resources, protection of the rights and legitimate interests of the owners of such resources. This necessitates legislative 
regulation for providing procedure cadastral information as a separate stage of the cadastral process. 

Keywords: land resources, forest resources, water resources, geographic information system, management 
mechanisms, integration.  
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Вступ 

Для України природні ресурси – це національне багатство. Розуміючи значимість 
та унікальність природних ресурсів, необхідно на державному рівні володіти кількісною 
та якісною інформацією про їх стан, проводити їх моніторинг, охорону і контроль за 
використанням. Для інформаційного забезпечення здійснення екологічної політики в 
Україні ведуть земельний, лісовий, водний кадастри, кадастр родовищ і проявів 
корисних копалин та інші, або їх ще називають галузеві кадастри. 

Галузеві кадастри сьогодні розглядаються у двох аспектах: по-перше, як функція 
державного управління в галузі охорони довкілля, реалізація якої забезпечує раціона-
льне використання природних ресурсів; по-друге, як інформаційна система, що поклика-
на сприяти захисту та підтвердженню прав на природні ресурси та отримання повної і 
достовірної інформації про природні об’єкти. Закріплення в чинному законодавстві 
положення про відкритість кадастрових систем дає можливість використовувати 
інформацію галузевих кадастрів у різних сферах суспільного життя всіма учасниками, 
починаючи від державних органів та органів місцевого самоврядування і закінчуючи 
окремим громадянином [1]. 

Теоретичні і практичні проблеми регламентації  порядку ведення галузевих 
кадастрів у різні періоди часу було відображено в наукових працях представників 
багатьох галузеи  знань (економіки, ґрунтознавства, сільського господарства тощо): 
В.В. Дегтярьова [2], В.М. Заяць [3], В.Г. Мартин [4], О.Я. Микули, М.Г. Ступеня, В.Ю. Пересо-
ляка [5], Ю.Н. Палехи, М.В. Зеркаля, А.В. Олещенко [6], В. Сторожук, Г. Поллеи  [7], С. Тим-
ченко [8], В.К. Хільчевськии  [11] та інші.  

Сьогодні для розв’язання питання ефективного управління процесом викорис-
тання природних ресурсів зростає роль побудови єдиної  державної  інформаціи ної  
системи, яка б містила геопросторові дані різних кадастрів та інформаціи них систем. 
Тому виникає необхідність обґрунтування нових теоретичних та нормативних підходів 
до організації  ї х ведення, закріплення нормативної  основи взаємодії  кадастрової  функції  
з іншими функціями державного управління та створення єдиної  цілісної  системи 
наповнення бази даних галузевих кадастрів, адаптованої  до сучасних умов. 

Формулювання цілей статті 

Дослідження та обґрунтування проблем ведення галузевих кадастрів країни на 
підставі аналізу його сучасного стану та розвитку національної інфраструктури 
геопросторових даних. 

Виклад основного матеріалу  

Зараз в нашій державі різними ресурсними відомствами накопичено значну 
інформацію з обліку й оцінки різних видів природних ресурсів, проте відсутні єдина сис-
тема та методологія ведення кадастрів. Для того, щоб під час прийняття управлінських 
рішень, які можуть впливати на стан довкілля та використання природних ресурсів, 
комплексно враховувати регіональні особливості розміщення природних об’єктів та 
ресурсів, Кабінетом Міністрів України було затверджено «Положення про регіональні 
кадастри природних ресурсів» [13]. 

Регіональний кадастр природних ресурсів (РКПР) − офіційне поєднання даних 
про природні ресурси й об'єкти, необхідних для управління в галузі забезпечення стійко-
го розвитку адміністративної території. РКПР є основою територіальних інформаційних 
систем. Комплексність інформації в РКПР досягається шляхом використання розрахун-
кових інтегральних показників, експертних оцінок на основі аналізу даних з обліку 
окремих природних ресурсів, а також даних моніторингу навколишнього середовища і 
державної статистики. Дані регіональних кадастрів природних ресурсів у фізичних 
показниках відображають запаси і потоки ресурсів, потоки ресурсів між довкіллям та 

http://geoknigi.com/book_view.php?id=395
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економікою і потоки ресурсів усередині економіки. Але різні геопросторові дані створю-
ються та адмініструються різними суб’єктами: органами державної влади та місцевого 
самоврядування, іншими визначеними законодавством суб’єктами господарювання. 

Аналіз функціонального призначення галузевих кадастрів показує, що всі вони 
базуються на єдиній просторовій (геодезичній) основі і значною мірою на даних 
Державного земельного кадастру. Це пов’язано з тим, що земельні ділянки, які 
розташовані на відповідній території (країна, область, район, місто, селище), мають бути 
основою для накладання на них інформації про інші об’єкти нерухомого майна (будівлі, 
споруди, комунікації тощо), об’єкти водного й лісового кадастрів, гірничодобувної 
промисловості тощо.  

Ст. 31 Закону України «Про Державний земельний кадастр» [14] запроваджена 
нормативна вимога інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними 
системами держави. Пункт 2.1 «Порядку ведення Державного земельного кадастру» [15] 
відносить до відомостей Державного земельного кадастру всі відомості, що підлягають 
внесенню до нього у порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та 
інформаційними системами. Це положення створює загальні передумови узгодження 
інформації державного земельного, лісового, водного та інших кадастрів. 

Відповідно до Порядку [15] інформація, що повинна бути предметом 
інформаційного обміну з державного земельного кадастру для наповнення інших 
кадастрів згідно з порядком інформаційної взаємодії, повинна включати: планово-
картографічну основу державного земельного кадастру; дані про державний кордон і 
межі адміністративно-територіальних одиниць; межі кадастрових зон і кварталів; 
обмеження у використанні земель та земельних ділянок; нормативну грошову оцінку 
земельних ділянок. Серед додаткової інформації, яка може бути предметом 
інформаційного обміну з кадастрів та інших інформаційних систем є: карти-схеми 
(плани) лісонасаджень лісогосподарських підприємств (лісництв); карти-схеми 
організації території (використання об’єктів) природно-заповідного фонду, карти-
схеми поширення видів рослин; дані про річки та інші водні об’єкти; планово-
картографічні матеріали розташування територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду; картографічний матеріал державного кадастру природних територій курортів; 
дані про зонування та площу округу санітарної охорони курортів тощо. 

Якщо з точки зору запобігання дублюванню робіт та інформації, забезпечення 
економії коштів та скорочення часу на створення кадастрових систем – кооперація та 
інтеграція розробок є просто доцільною, то з точки зору запровадження національної 
інфраструктури просторових даних така кооперація є вкрай необхідною. Інтеграція баз 
даних кадастрів, системний підхід до формування та використання баз даних кадастрів 
можливий тільки за умови їх ведення на одному просторовому базисі, єдиній системі 
ідентифікації та класифікації об’єктів обліку кадастрів (в першу чергу земельних ділянок), 
на основі застосування загальноприйнятих стандартів представлення та обміну даними 
за чітко регламентованими умовами і порядком надання та обміну інформацією. 

Сучасний міжнародний досвід демонструє тенденцію до активної інтеграції 
розрізнених просторових даних в єдину загальнодержавну інфраструктуру. Спочатку 
США та Канада, а потім й інші держави прийшли до розуміння стратегічної потреби в 
розвитку національних систем координування технологій створення, зберігання, 
захисту та надання доступу до геопросторової інформації. Так, у США робота над 
створенням національної геопросторової системи NSDI (National Spatial Data 
Infrastructure) розпочалась ще наприкінці минулого століття, і вже з початку 2000-х 
американська інфраструктура просторових даних включає в себе такі програми, як 
«Національна карта», «Національний атлас», а також мережу національних центрів 
інформаційного обміну та геопортал GOS (Geospatial One-Stop) [16]. 
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Європейський курс розвитку України зобов'язує її розбудовувати розвинуту й 
сталу демократію та ринкову економіку. Саме тому ведення галузевих кадастрів в 
сучасних умовах повинне бути зорієнтоване на застосування сучасних інформаційних та 
геоінформаційних технологій. Це випливає із мети директиви Європейського 
Парламенту і Ради 2007/2/ЄС від 14 березня 2007 року про створення Інфраструктури 
просторової інформації у Європейському Співтоваристві (INSPIRE) [17]. Важливу роль у 
цьому контексті відіграє Угода про асоціацію між Україною та ЄС [18], відповідно до якої 
Україна взяла на себе зобов’язання співробітництва в імплементації національних 
стратегій інформаційного суспільства, розвиток всеохоплюючої нормативно-правової 
бази для електронних комунікацій та розширення участі держави у дослідній діяльності 
ЄС у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Головне завдання геоінформаційних технологій для галузевих кадастрів полягає у 
можливості збирати дані, створювати бази даних, вводити їх в комп’ютерні системи, 
зберігати, обробляти і перетворювати, а потім видавати за запитом користувача. 
Найзручніше для кінцевого користувача аналізувати інформацію у картографічній 
формі або у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Система підтримки прийняття рішень з 
управління природними об’єктами базується в даному випадку на сучасних досягненнях 
геоінформаційних технологій та веб-картографії. Впровадження ГІС для кадастрів 
дозволяє полегшити та автоматизувати роботу, істотно розширити використання 
топографічних і тематичних карт, які містять великий обсяг інформації, необхідної для 
аналізу об’єктів [19]. Шляхом використання картографічної та аерокосмічної інформації 
можливо розв’язувати питання ефективного управління природними ресурсами, 
отримувати кількісну та якісну інформацію про природні об’єкти, недоступні під час 
польових досліджень або вимірювань.  

В останні роки проблемним аспектом ведення галузевих кадастрів була 
відкритість та доступність їх даних. Але така ситуація змінилася. Відповідно до ст. 36 
Закону України «Про державний земельний кадастр» [15] держава забезпечила доступ 
до основних даних державного земельного кадастру. Крім того, в Україні з 2018 року 
триває Програма Світового банку за фінансового сприяння ЄС щодо прозорого 
управління земельними ресурсами (Land Transparency). Одним з її результатів стала 
можливість здійснення класифікації земного покриву України, що можна побачити і на 
Публічній кадастровій карті України і на Всеукраїнському порталі геоданих. 

Так, на публічній кадастровій карті можна знайти інформацію про кадастровий 
номер земельної ділянки, її межі, площу, форму власності, цільове призначення, згідно 
із класифікатором, наявні обмеження у використанні, мережу територій особливого 
природоохоронного значення, важливих для збереження біорізноманіття (Смарагдову 
мережу), мережу лісових ресурсів, дані про геонадра та іншу корисну інформацію. За 
допомогою геопорталу можна побачити класифікацію земної поверхні і порівняти в 
автоматизованому режимі цільове призначення та фактичне використання земельної 
ділянки. Крім того, можна співставити угіддя, що зафіксовані у Державному земельному 
кадастрі та виявити факти самовільного відхилення від документації із землеустрою, 
розорювання природних кормових угідь, вирубки лісів, а також встановити природні 
зміни (самозаліснення сільськогосподарських земель, зміни у водних об'єктах та 
береговій лінії морів тощо).  

Також варто означити певні досягнення у забезпеченні доступу до таких геопор-
талів, як: водні ресурси України, ліси України, адміністративно-територіального устрою 
України із моніторингом формування ОТГ тощо. На регіональному рівні створено гео-
портали системи містобудівного кадастру в 12 областях та 34 містах обласного значення. 

Прийняття Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових 
даних» [12] спрямоване на розробку та подальшу розбудову Національної 
інфраструктури геопросторових даних (НІГД). Цей нормативний документ дасть змогу 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 4.  

254 

забезпечити більшу прозорість та публічну доступність геопросторових даних та цілком 
відповідає Директиві Європейського Союзу INSPIRE, яка передбачає створення єдиного 
«вікна доступу» для роботи з геопросторовими даними. 6 травня 2021 року Кабінет 
Міністрів України затвердив Постанову «Порядок функціонування національної 
інфраструктури геопросторових даних», а з 26 травня 2021 року запрацював Портал 
Національної інфраструктури геопросторових даних України. 

Ухвалений Закон дасть можливість уніфікувати дані, які містяться у різних 
існуючих кадастрах. Це матиме наслідком закріплення правових основ та принципів 
функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, що в подальшому 
унеможливить дублювання повноважень щодо створення та адміністрування 
геопросторових даних та суттєво зекономить бюджетні кошти (рис. 1). 

 

Рис. 1. Загальний алгоритм функціонування Національної інфраструктури 
геопросторових даних (НІГД) 

До переваг даного Закону [12] можна віднести зокрема те, що: 
− користувачі матимуть можливість шукати, переглядати та завантажувати на 

єдиній картографічній основі дані про природні ресурси (земля, вода, ліс, корисні 
копалини, природоохоронні зони), статистичну інформацію та інші об’єкти (дороги, 
порти, підземні та наземні комунікації, об’єкти культурної спадщини); 

− потенційні інвестори зможуть без витрачання додаткового часу та корупційної 
складової отримати інформацію, необхідну для аналізу та кращого планування 
інвестиційних проєктів в Україні; 

− усі геопросторові дані стануть доступними користувачам у формі відкритих 
даних через єдиний геопортал НІГД, або через галузеві геопортали утримувачів 
геопросторових даних. 

Зрештою, це означає, що громадськість отримає додатковий важіль для контролю 
за рішеннями розпорядників природних ресурсів. 

Відповідно до Закону [12] геопросторові дані поділяються на базові та тематичні 
(рис. 2). 

Доступ до геопросторових даних зможе отримати будь-який користувач мережі 
Інтернет через національний геопортал (веб-сайт) та через офіційні веб-сайти та 
геопортали органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Наразі, 
передбачається, що геопортал має бути створений до середини 2022 року. Однак 
спрогнозувати, коли повноцінно запрацює геопортал, важко, враховуючи обсяг роботи.  

12 лютого 2020 року Уряд прийняв постанову «Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» [20]. Метою 
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цього документу є впровадження механізму ідентифікації у відомостях Державного 
земельного кадастру об’єктів нерухомого майна, зокрема будівель, споруд, інженерних 
мереж, розташованих на земельних ділянках, а також частин земельних ділянок, на які 
поширюється дія сервітуту, договору суборенди шляхом присвоєння відповідним 
об’єктам облікових номерів для забезпечення електронної інформації взаємодії між 
Державним земельним кадастром, Єдиною державною електронною системою у сфері 
будівництва та адресним реєстром у режимі реального часу, удосконалення 
інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром 
речових прав на нерухоме майно, іншими кадастрами та інформаційними системами.  

 
Рис. 2. Інформаційні шари Національної інфраструктури геопросторових даних 

Взаємодія кадастрів і реєстрів є важливим етапом, що створює можливості для 
забезпечення ефективного прии няття управлінських рішень органами місцевого 
самоврядування під час розпорядження землями, а також задоволення потреб власників 
і користувачів земельних ділянок у достовірніи  і повніи  інформації  щодо кількісних та 
якісних характеристик цих земельних ділянок, а такаж для побудови єдиної  державної  
інформаціи ної  системи, що гарантує змогу надання статусу офіціи них даних інформації , 
яка міститься в інформаціи них шарах Публічної  кадастрової  карти. 

7 вересня 2021 року Міндовкілля презентувало відкритий електронний 
державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду на вебпорталі 
«ЕкоСистема». Такий кадастр створений вперше за 30 років незалежності України. У базу 
будуть внесені дані про 8633 території та об’єкти природно-заповідного фонду України. 
Наразі вона заповнена на 80%. Цей вебпортал дозволить територіальним громадам 
чітко розуміти, де можливо планувати розвиток своїх територій, врахувуючи 
природоохоронну складову. Для правоохоронної сфери це дасть можливість більш 
швидкого встановлення наявністі статусу ПЗФ на тій чи іншій ділянці, запобігання і 
вчасне реагування на будь-які порушення та злочини проти природи. Для громадян тут 
доступна інформація про цінні території, які знаходяться під особливою охороною 
держави, а підприємці зможуть використовувати інформацію кадастру при плануванні 
та реалізації своїх проєктів. 

Розвиток Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) не стоїть на 
місці. Так, на початку лютого 2022 року Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру за підтримки Картографічної служби Королівства Норвегія 
завершила роботи зі створення (оновлення) цифрової топографічної карти масштабу 
1:50 000 та створення бази топографічних даних на всю територію України (рис. 3).  

Карта є набором базових геопросторових даних загальнодержавного значення, 
що відповідає вимогам Закону України «Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text
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Однією із важливих 
особливостей карти є онов-
лення об’єктів із чіткими кон-
турами (мережі доріг, вулиць, 
проїздів, кварталів і будинків, 
ліній електропередач). Воно 
виконується із детальністю та 
точністю карти масштабу 
1:10 000, а оновлення всіх 
інших об’єктів – з детальністю 
та точністю карти 1:50 000. 
Карта повинна стати підлож-
кою державних і галузевих 
кадастрів, включаючи Публіч-
ну кадастрову карту, Державну 
геологічну карту України, Дер-
жавну геодезичну мережу Ук-

раїни, Довідника адміністративно-територіального устрою. ЇЇ можна використовувати 
як інформаційний ресурс з питань землеустрою, використання територій, покращення 
інфраструктури, управління ресурсами, зменшення впливу кліматичних змін, еколо-
гічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування 
території. Також її як найновішу цифрову карту України варто використовувати при 
розробці містобудівної документації, схем планування окремих частин України, 
областей, груп районів, генеральних планів населених пунктів, планів зонування 
територій і детальних планів. 

Разом з цим, незважаючи на певні технологічні та секторальні ініціативи і 
досягнення, для створення повноцінної НІГД в Україні потрібно вирішити ще багато 
проблем і завдань. Звіт ООН «Опитування електронного уряду 2016» показує, що Україна 
знаходиться на 62 місці з 193 країн. Оцінки для України за всіма показниками (онлайн-
сервіси, телекомунікації, інфраструктура та людський капітал – 0.6076; 0.5870; 0.3968; 
0.8390) є нижчими за середні показники для європейського регіону (відповідно: 0.7241; 
0.6926; 0.6438; 0.8360). Але за цими оцінками Україна входить у рейтинг країн з високим 
рівнем е-урядування [21].  

Натомість, цього не можна сказати про оцінку стану НІГД в Україні за методикою 
Комітету експертів UN-GGIM. Оцінювання виконано на множині 98 індикаторів за таки-
ми напрямами: урядування та інституційне забезпечення; законодавство і політика; 
фінансове забезпечення; дані; інновації; стандарти; партнерство; спроможність та 
освіта; комунікації та залучення. Загальна оцінка становить 0,39 або 39 %, що відповідає 
рейтингу країн з «геопросторовим розривом». Найбільші проблеми ідентифіковано в 
напрямах: урядування та інституційне забезпечення, фінансове забезпечення, 
виробництво та оновлення даних, спроможність використання ГІС у державному секторі 
та освіта, комунікації та партнерство [21]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

На основі викладеного можна зробити такі висновки: галузеві кадастри у нашій 
державі розрізнені організаційно і функціонально та дуже різняться нормативним, 
фінансовим, інформаційним, методичним і технологічним забезпеченням; необхідне 
розроблення єдиних стандартів щодо наповнення та формування баз даних, 
використання цієї інформації, функціонування кадастрів; впровадження Національної 
інфраструктури геопросторових даних дозволить формування у режимі реального часу 
різноманітних систем надання статистичної інформації, дасть змогу створити 
можливості для національних органів державної влади приймати раціональні та 

 
Рис. 3. Оновлена цифрова топографічна карта  

України масштабу 1:50 000 
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оперативні рішення щодо управління природними ресурсами, ґрунтуючись на 
актуальних та достовірних статистичних даних сучасних кадастрових систем, 
моделювання природних явищ. 
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