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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Практичне використання навколоземного
космосу почалося в ХХ�му столітті, перша
офіційна згадка про космічну діяльність була
в резолюції Генеральної Асамблеї ООН 1721
від 20 грудня 1961 р. Освоєння космосу набу�
вало інтенсивності. Незалежна Україна впев�
нено увійшла до складу космічних держав
світу завдяки сформованому науково�техніч�
ному та виробничому потенціалу космічної
галузі. Для реалізації державної політики у
космічній діяльності у лютому 1992 року ство�
рено Національне космічне агентство Украї�
ни (НКАУ). Так, вже у 1995 році запрацював
на навколоземній орбіті перший український
супутник "Січ�1", у 1997 році здійснив політ
перший космонавт України Леонід Каденюк,
а з 1999 року розпочалися за участі України
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масштабні міжнародні проекти "Морський
старт", "Дніпро" [1, с. 4]. Сьогодні Україна
відома на світовому ринку своєю космічною
продукцією: ракетами�носіями "Дніпро",
"Циклон", "Зеніт"; космічними апаратами
"Січ"; апаратурою стикування "Курс", систе�
мами керування для космічних комплексів;
унікальними об'єктами наземної інфраструк�
тури. Провідні підприємства галузі підключи�
лися до нових міжнародних проектів: "Назем�
ний старт", "Циклон�4", "Таурус�2", "Вега".
Українськими вченими та конструкторами
створюються космічні апарати наукового при�
значення. У липні 2001 року ракетою�носієм
"Циклон�3" виведено на навколоземну орбіту
супутник "Коронас�Ф", призначений для дос�
ліджень активності Сонця. Розробляється
перспективний супутник для наукових дослі�
джень "МікроСат". За роки незалежності Ук�
раїни у 1991—2010 р.р. з 4�х закордонних кос�
модромів здійснено 118 пусків ракет�носіїв ук�
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раїнського виробництва та виведено на навко�
лоземні орбіти понад 200 космічних апаратів
на замовлення 10�ти країн світу [2].

Особливе місце в космічній діяльності зай�
має дистанційне зондування Землі (ДЗЗ). Відпо�
відно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН
41/65 від 03.12.86 р., термін "дистанційне зон�
дування" означає зондування поверхні Землі з
космосу з використанням властивостей елект�
ромагнітних хвиль, які випромінюються, відби�
ваються або розсіюються зондованими об'єкта�
ми, з метою кращого розпорядження природ�
ними ресурсами, вдосконалення землекористу�
вання та охорони навколишнього середовища
[3]. Словник міжнародного космічного права
містить визначення дистанційного зондування
Землі з космосу як спостереження, що прово�
дяться за допомогою автоматичних супутників,
а також з борту космічних кораблів та орбі�
тальних станцій, за різними компонентами зем�
ного середовища [4, c. 35]. Тобто, космічна тех�
нологія ДЗЗ базується на спостереженні по�
верхні Землі з борта космічного апарату (КА),
отриманні зображень визначених географічних
районів (об'єктів) і наступному їх аналізу та
інтерпретації в інтересах вирішення поставле�
ної тематичної задачі.

ДЗЗ — інструмент надання об'єктивної
інформації для підтримки прийняття адекват�
них поточних ситуацій оперативних рішень на
основі врахування перспективної динаміки
процесів різного характеру. ДЗЗ, будучи основ�
ним напрямом космічної діяльності, належить
до важливих пріоритетів технологічного роз�
витку, який стимулює підтримку науково�тех�
нічного потенціалу країни. Розвиток цього на�
пряму передбачений Загальнодержавною кос�
мічною програмою України на 2013—2017 рр.
[5]. Отже, актуальним залишається широке за�
лучення в практичну діяльність методів і тех�
нологій ДЗЗ для створення ефективних загаль�
но� прийнятих варіантів обробки тематичної
інформації та створення необхідної матеріаль�
но�технічної бази (знімки, програмне забезпе�
чення, комп'ютери) для проведення наукових
досліджень в різних народногосподарських
сферах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета публікації: висвітлення стану викори�

стання технологій ДЗЗ в інтересах АПК Украї�
ни.

Основними завданнями є:
— визначення можливості адаптації методів

та технологій ДЗЗ до сучасних умов розвитку
агропромислового комплексу України;

— аналіз сучасного стану використання
матеріалів ДЗЗ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інструментарієм розроблення та дослід�
ження моделей об'єктів, процесів і явищ, що
вивчаються методами дистанційного аеро�
космічного зондування є праці провідних вче�
них Національної академії наук України та
Державного космічного агентства України
(ДКАУ), Центру колективного користування
спектрометричною апаратурою. На базі Цен�
тру працює Наукова рада НАН України по
вивченню природних ресурсів дистанційними
методами та спеціалізована вчена рада з при�
судження докторських і кандидатських нау�
кових ступенів у галузі технічних та геологі�
чних наук за спеціальністю 05.07.12 — дис�
танційні аерокосмічні дослідження. Співро�
бітникам Центру присуджено Державні
премії України в галузі науки і техніки. Так у
2004 р. В.І. Ляльку (як співавтору) за цикл
робіт "Наукові основи формування ресурсів
підземних вод як джерела якісного водопос�
тачання та раціонального господарського во�
докористування"; в 2005 р. О.Д. Федоров�
ському, М.О. Попову та О.І. Сахацькому (як
співавторам) за цикл робіт "Розв'язання про�
блем раціонального природокористування
методами аерокосмічного зондування Землі
та моделювання геодинамічних процесів"; за
2011 р. С.А. Станкевичу (як співавтору) за
цикл наукових праць, пов'язаних зі створен�
ням новітніх комп'ютерних технологій де�
шифрування космічних матеріалів при вирі�
шенні екологічних задач [6].

Значний внесок у розвиток напряму ДЗЗ та
використання даних дистанційного зондуван�
ня внесли вітчизняні вчені: В. Лялько, С. Коню�
хов, О. Макаров, В. Сергєєв, Д. Топчій, С. Пар�
няков, В. Куликов, Ю. Алєксєєв та ін.

Ці та інші вчені продовжують свої наукові
та науково�практичні дослідження і зосеред�
жують свої зусилля на таких напрямках: по�
дальше розроблення науково�методологічних
основ ДЗЗ, розроблення і удосконалення мо�
делей фізичних процесів, що відбуваються на
суходолі та на шельфі, в контексті завдань по�
шуку та розвідки корисних копалин, оцінюван�
ня екологічного стану територій, небезпечних
природних та техногенних ситуацій та інше;
створення нових ефективних методів і техно�
логій вирішення актуальних наукових тема�
тичних задач та завдань Космічної програми
України тощо.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У 50�х роках вчені звернули увагу на те, що
людина в ході діяльності досить суттєво змінює
обриси земної поверхні. Тоді ж з'явилася низ�
ка наукових досліджень взаємозв'язків рельє�
фу і рельєфоутворювальних процесів з діяль�
ністю людини. Зі спрощенням доступу до кос�
мічної та аероінформації дослідження взаємоз�
в'язків природокористування і рельєфу на�
прикінці ХХ ст. набули нового значення.

У той же час починаються глобальні аеро�
космічні дослідження Землі і планет на базі
космонавтики. З'являються знімки, отримані у
оптичному, ультрафіолетовому, інфрачервоно�
му (ІЧ) і радіохвильовому діапазонах. Запуски
перших супутників були пов'язані з уточненням
геодезичних і топографічних параметрів коор�
динат. 4 жовтня 1957 р. стався запуск першого
штучного супутника Землі на території колиш�
нього Радянського Союзу. У 1958 р. у США ви�
ведено на орбіту перший супутник "Explorer�
1". 14 серпня 1959 року американським супут�
ником Explorer�6 було зроблено перший супут�
никовий знімок землі.

Справжня ера ДЗЗ із космосу почалась з
виведенням на орбіту 23.07.72 року американсь�
кого супутника ДЗЗ Landsat�1. Landsat�1 був
обладнаний камерами для отримання фотогра�
фічного зображення землі в видимому та ближ�
ньому інфрачервоному діапазоні з просторо�
вою здатністю 75 м та чотирьох�канальним ска�
нером для радіометричного знімання з просто�
ровою здатністю 60 метрів.

Початок 60�х років — запущені перші серії
експериментальних метеорологічних супут�
ників "Tiros", "Nimbus", "ESSA", "NОАА"
(США), "Метеор". У 60�ті рр. були сконст�
руйовані нові високоточні стереофотометричні
прилади для складання карт за аерофотознім�
кам. Удосконалюється методика і технологія
картографування за аерофотознімками. З'яви�
лися плівки для кольорової і спектрозональної
зйомки, втілюються нові фотоелектронні види
зйомок, створюються методологічні основи
дешифрування знімків.

Перші знімки зі штучних супутників Землі
(1960) і пілотуємих кораблів (Г.С. Тітов, серпень
1961) поклали початок стрімкому розвитку кос�
мічних засобів і широкому розповсюдженню
нових видів знімків. Цю дату слід розглядати
як початок планомірної космофотозйомки
Землі.

Перше телезображення Землі було одержа�
не за допомогою штучного супутника Землі
"Блискавка" у 1966 році з відстані 40 тис. км.

Космічними станціями "Салют" у січні 1969 р.
поставлений великий обсяг інформації про бу�
дову Землі і її природні ресурси. Цю інформа�
цію у вигляді кольорових і чорно�білих космі�
чних фотознімків, отриманих у різних зонах
спектру, та масу інших цінних відомостей мож�
ливо було опрацювати лише за допомогою ком�
п'ютерних технологій.

У 1978 р. вперше у світовій практиці на кос�
мічній станції "Салют�6" проведено спеціаль�
ний експеримент з екологічного контролю і
прогнозу зменшення земельних угідь [7, с. 13].
Виконано оцінку площі грунтів, пошкоджених
ерозією і засоленням, затоплених водосхови�
щами; оцінено стан пасовищ — ступінь їхнього
погіршення від перевипасання й транспортних
навантажень; досліджено стан лісового покри�
ву — ступінь пошкодження деревостанів хво�
робами і шкідниками, зростання площі виру�
бок. Із космічних знімків, знятих в ІЧ випромі�
нюванні, зафіксовано теплові, хімічні, ме�
ханічні й біологічні забруднення водоймищ у
зонах скидання стічних вод, а також ареали
забруднення повітря і грунтів навколо промис�
лових центрів. Космічні знімки дають докумен�
тальне підтвердження стану і пошкодження
різних господарських земель, а їхнє застосу�
вання для еколого�геоморфологічних дослід�
жень і надалі набагато ефективніше, ніж на�
земні дослідження.

18 жовтня 2001 року на орбіту було виведе�
но перший комерційний супутник QuickBird
американської компанії DigitalGlobe з просто�
ровою роздільною здатністю 0,6 метри, дані
якого на комерційних засадах стали доступни�
ми усім зацікавленим.

У листопаді 2008 р. Український науково�
дослідний інститут прогнозування й випробу�
вання техніки і технологій ім. Л. Погорілого був
призначений наказом Міністерства агрополіти�
ки України відповідальним виконавцем з одер�
жання доступу до системи моніторингу стану
сільськогосподарських культур за допомогою
європейської системи дистанційних методів
зондування MARS та разом з Інститутом захи�
сту й безпеки громадян (Іспра, Італія) підпи�
сав Угоду про використання згаданої системи
в Україні. Планувалося використати 3 млн євро
на купівлю системи супутникового прогнозу�
вання врожайності MARS, а також обладнан�
ня для шести лабораторій [11]. На жаль, не вис�
вітлені результати цього співробітництва.

До 2020 р. Європа, в тому числі і Україна має
запустити не менше 10 космічних апаратів ДЗЗ
з різним просторовим дозволом і наданням да�
них для різних служб. Попри важливість вико�
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нання цього завдання існує брак його бюджет�
ного забезпечення. Так, загальна вартість робіт
"Здійснення дистанційного зондування Землі з
космосу" у 2013 р. становила 18100 тис. грн., а
фактично було профінансовано 4103,97 тис.
грн. У 2014 р. програмою передбачено фінан�
сування у розмірі 92500 тис. грн., фактично
профінансовано — 0,0 грн. [13].

Постачальники інформації ДЗЗ у залеж�
ності від форми власності на орбітальні та на�
земні засоби отримання даних розподіляють�
ся так [12, с.1]:

— державні структури — власники та опе�
ратори космічних систем (КС) ДЗЗ, створених
на бюджетні кошти;

— приватні фірми, яким передані права на
комерційну експлуатацію державних КС ДЗЗ;

— приватні фірми — власники та операто�
ри КС ДЗЗ, створених на позабюджетні кош�
ти;

— приватні фірми — співвласники та опе�
ратори КС ДЗЗ, створених на основі дольово�
го (бюджетного та позабюджетного) фінансу�
вання.

Споживачами даних ДЗЗ у світі є державні
та урядові відомства, включно національні
військові та розвідувальні органи, наукові ус�
танови, організація контролю різних відомств,
виробничі фірми, у т. ч. держави, які не мають
власних засобів ДЗЗ. Станом на 1 вересня 2015 р.
користувачами космічних знімків є переважно
комерційні користувачі — 38 % та урядові
організації — разом 40 % [2].

Можливості сучасної космічної індустрії
призвели до сталих тенденцій постійного тех�
нічного та технологічного удосконалення
космічних засобів, зростання обсягів ринку
послуг та кількості користувачів і, як на�
слідок, поширення товарообігу світової кос�
мічної індустрії [9]. На жаль, в архівах нако�
пичується усе більше знімків поверхні Землі,
що дешифровані частково, або залишаються
з зовсім некорисною інформацією. Немає
такої методики та апаратури, за допомогою
яких можна було б ці космічні скарби прочи�
тати цілком. Відзначимо, що вчені центру
аерокосмічних досліджень Землі активно
удосконалюють системи і  технологію
фіксації інформації, але менше уваги при�
діляють опрацюванню вже отриманої. Тому
на сучасному етапі існує необхідність в пере�
орієнтовуванні діяльності вчених з не просто
фотографування, а кожну зйомку націлюва�
ти на вирішення конкретного завдання, при
цьому методами інтелектуального аналізу
даних із застосуванням методів нейронних

мереж та штучного інтелекту для тематичної
обробки та класифікації даних.

При оцінці екологічної інформативності
космічних знімків необхідно враховувати, що
вони можуть дати об'єктивне уявлення про еко�
логічні умови великих територій за станом на
єдиний момент часу. Тобто жоден з традицій�
них засобів вивчення і просторового відбиван�
ня екологічних умов не може дати таких відо�
мостей. Особливістю ДЗЗ, що підвищують еко�
логічну інформативність космічних знімків, є
можливість отримання повторних знімків
однієї і тієї ж території через задані проміжки
часу, що дозволяє об'єктивно простежити ми�
нулі зміни екологічних умов, їх динаміку і вста�
новити основні її тенденції. У подальшому це
дасть можливість прогнозування майбутніх
змін природного середовища. На основі аналі�
зу екологічної інформативності окремих кос�
мічних знімків і їх якості можна говорити про
те, що найбільш повне уявлення про зміну еко�
логічних умов можна отримати, використову�
ючи лише різноманітну і різночасову космічну
інформацію.

Отже, дослідження природокористування
на засадах інтерпретації космічних та аерофо�
тознімків набули особливої популярності. Се�
ред методів, які широко використовують для
вивчення природокористування території,
важливе місце посідають аерофотокосмічні.
Під аерофотокосмічними методами розуміють
методи вивчення закономірностей будови і роз�
витку географічної оболонки в цілому чи скла�
дових її комплексів і компонентів візуально з
літальних апаратів або шляхом дешифрування
запису відбитого сонячного випромінювання чи
власного електромагнітного випромінювання
Землі [8]. Отже, аеро� і космічні методи дослі�
джень у сукупності називають аерокосмічни�
ми.

Вони дають змогу отримати інформацію про
особливості морфологічної структури, морфо�
логічні й морфодинамічні характеристики, а
також розміщення й функціонування госпо�
дарських об'єктів.

Додамо, що дистанційні методи поділяють�
ся на два основних типи: пасивні й активні. Па�
сивні методи грунтуються на вимірюванні при�
родного теплового або відбитого сонячного
випромінювання. Активні методи передбачають
використання штучних джерел випромінюван�
ня (насамперед лазерів) та реєстрацію відбито�
го випромінювання або флуоресценції об'єктів,
що досліджуються. Сучасні види дистанційних
зйомок залежно від типу приймача і способу
реєстрації об'єктів і явищ поділяються на 4 види
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(рис.1): візуальні, фотографічні, фотоелект�
ронні, геофізичні.

Знімки з космосу та знімки з атмосфери
мають багато спільного, хоча можливості в них
різні. Аерокосмічні методи сьогодні стали од�
ним з найефективніших способів вивчення зем�
ної поверхні.

Головним продуктом аерокосмічних зйо�
мок є аерофотознімок, який являє собою
двовимірним зображенням, що отримано
внаслідок дистанційної реєстрації технічни�
ми засобами власного або відбитого випро�
мінювання і призначене для виявлення, які�
сного і кількісного вивчення об'єктів, явищ і
процесів шляхом дешифрування, вимірюван�
ня і картографування, та є найбільш універ�
сальною формою подання інформації в разі
дистанційних досліджень.

Характеристику складників аерокосмічних
досліджень наведено на рисунку 2.

Фахівцю, що обробляє і використовує дані
дистанційного зондування, необхідні глибокі
знання як фізичних основ всього комплексу
методів, так і фізичних і технічних особливос�
тей кожного з них окремо. Крім того він пови�
нен мати уявлення щодо обмеженнях застосу�

вання того або іншого методу дистанційно�
го зондування.

Підсумовуючи відзначимо, що до основ�
них напрямів використання даних ДЗЗ, як
правило, відносять [12, с. 2]: будівництво;
транспорт та комунікації; муніципальне гос�
подарство; метеорологія та кліматологія;
моніторинг надзвичайних ситуацій; націо�
нальна безпека та оборона, геологорозвід�
ка; землекористування; картографування та
кадастр; екологічний моніторинг; сільське
господарство; лісогосподарство; океаногра�
фія, моніторинг водних ресурсів та спосте�
реження узбережжя; моніторинг грунтово�
го покриву тощо.

У найближчій перспективі необхідно
розвивати наукові дослідження щодо вико�
ристання аерокосмічних матеріалів при ви�
вченні складу і властивостей грунтів на ос�
нові дистанційного зондування, вивчення
динамічних властивостей грунтів і охорона
їх родючості. З використанням спектрофо�
тометрів, радіометрів та іншої апаратури
можливе автоматичне складання теплових
карт місцевості, карт вмісту гумусу, воло�
гості грунтів.

Вагоме значення аерокосмічних методів
є в складанні і корегуванні за космічними
матеріалами дрібно� і середньомасштабних
грунтових карт; у встановленні ареалів се�

зонно та вторинно засолених грунтів, при кон�
тролі за функціонуванням зрошувальних і осу�
шуваних систем за матеріалами повторних
космічних зйомок, при вивченні стану і змін
якості грунтів і площ ріллі під впливом меліо�
рації, при виявленні характеру зволоження і
темпів чергових поливів і промивки. Найваж�
ливішим джерелом інформації, за яким роб�
лять висновки про родючість грунтів, є карти
гумусності. Визначити кількість гумусу в грун�
тах можна за координатами кольору на
знімках. За космічними знімками можна оці�
нювати зону розвитку процесів дефляції
грунтів, ступінь розвитку цього несприятли�
вого для господарства явища.

При вивченні цих властивостей знаходять
застосування спеціальні різновиди зйомки.
Наприклад, для визначення такої важливої ха�
рактеристики грунту, як засоленість, перспек�
тивним є використання радіотеплолокаційних
вимірів, оскільки вологі засолені грунти від�
різняються більш високою електропровідністю
і підвищеними значеннями радіолокаційних
температур.

Одним із найбільш перспективних дистан�
ційних методів визначення вмісту вологи в

Рис.1. Аерокосмічні методи та види космічних
зйомок



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2017

57

грунті є метод НВЧ�радіометрії. Цей спосіб
дозволяє не тільки визначати ступінь зволо�
ження грунтів, також оцінювати запаси про�
дуктивної вологи в грунті, якість поливу і ро�
боти зрошувальних систем і агрегатів, прово�
дити аналіз динаміки мінералізації водой�
мищ, визначати зони фільтрації води з ка�
налів і ділянки з несприятливим для земле�
робства рівнем залягання грунтових вод. Ви�
рішення цих задач має важливе значення для
планування сільськогосподарських меліора�
тивних заходів і для оцінки стану гідротехні�
чних споруд, дозволяє значно зменшити не�
заплановані витрати води. Найбільш перспек�
тивним є застосування дистанційних методів
при визначенні вологості сільськогоспо�
дарських угідь для великих територій, зайня�
тих однорідними сільськогосподарськими
культурами.

Аерокосмічні методи використовуються
також для складання нових і корегування існу�
ючих грунтових карт [10]. На теперішній час у
грунтовій картографії наступив новий період,
пов'язаний, з одного боку, з можливістю ши�
рокого і планомірного використання космічної

інформації і, з іншого — з виявленням і пока�
зом на грунтових картах структури грунтово�
го покриву.

Ефективним може бути використання матері�
алів дистанційного знімання також при перевірці
додержання чинного законодавства відносно
земель державної власності, земель запасу і
резервного фонду, стану грунтового покриву і
виконання заходів його раціонального викори�
стання.

Визначена можливість застосувати ДЗЗ і
ГІС технології в експлуатації машинно�трак�
торного парку шляхом оптимізації складу аг�
регату для конкретних польових умов госпо�
дарства, оцінених просторово�геометричною
конфігурацією по супутникових зображеннях.

 З вищеозначеного сформуємо чинники
ефективності застосування даних дистанційно�
го зондування:

— дослідженню може бути піддана будь�
яка точка земної кулі, включаючи важкодос�
тупні і небезпечні регіони;

— не вимагається надання наземного пер�
соналу, організації польових робіт, експедицій,
виділення додаткових ресурсів і т.д.;

Рис. 2. Характеристика складників аерокосмічних досліджень
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— оперативність отримання даних і ефек�
тивна можливість організації контролю над
станом регіону;

— масштабність досліджень, адже площа,
що покривається одним знімком, може досяга�
ти десятків тисяч квадратних кілометрів. На�
явність різночасових знімків одного регіону
дозволяє досліджувати динаміку явища;

— повна вартість робіт на 2—3 порядки
нижче, ніж при традиційних методах дослід�
ження.

З вищевикладеного видно, що дистанційні
методи зондування природних ресурсів мають
ряд істотних переваг перед традиційними, а
саме: більш високий ступінь інформативності,
можливість проведення кількісної і якісної
оцінки стану агроландшафтів з необхідною пе�
ріодичністю, отримання оперативної інфор�
мації, що дозволяє своєчасно видавати реко�
мендації по застосуванню регулюючих заходів,
проводити спільний аналіз різночасних даних
дозволяє виявити динаміку стану земельних
угідь, визначити напрям і швидкість негативних
процесів.

Проте недостатня комерціалізація та бюд�
жетне забезпечення цієї сфери космічної діяль�
ності є стримуючим фактором розвитку ДЗЗ.
На цей час розвиток високих космічних техно�
логій призводить до інтенсифікації розвитку
внутрішніх джерел прогресу і є однією з умов
існування суверенної держави в сучасному
світі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Національні інтереси будь�якої країни за�
чіпають фундаментальні дослідження, пов'язані
з розвитком суспільства. Одним із стратегічних
джерел інформації держави є використання
інформаційних систем, і насамперед це пов'я�
зано з впровадженням сучасних технологій на
основі космічних систем ДЗЗ. Сьогодні в кос�
мосі працюють десятки апаратів різних типів,
що виконують збір даних різними дистанційни�
ми методами. Серед них значну роль відіграють
комерційні апарати, знімки яких доступні для
використання не тільки урядовим та військовим
структурам, а й широкому колу користувачів в
усьому світі. Дані, отримані шляхом дистан�
ційного зондування землі з космосу та повітря�
ного знімання, знаходять досить широке за�
стосування в різних сферах діяльності. За ос�
танні роки в геометричні прогресії збільшився
обсяг накопичених даних ДЗЗ, які включають
космічну зйомку в різних спектральних діапа�
зонах, аерофотозйомку з пілотних і безпілот�

них літальних апаратів. Ці джерела створюють
великий обсяг даних, які потребують методів
інтелектуального аналізу даних із застосуван�
ням методів нейронних мереж та штучного
інтелекту для тематичної обробки та класифі�
кації даних. Аналіз цих даних становить осно�
ву інформаційної бази для прийняття управ�
лінських рішень, а управління інформаційними
потоками є вагомою задачею для подальшого
розвитку ДЗЗ.

Перевагами дистанційних методів можна
вважати оперативність; незалежність від по�
годних умов, добового чи сезонного періоду;
можливість дослідження великих територій,
включаючи важкодоступні місця; можливість
проведення комплексного моніторингу, що
охоплює різні характеристики досліджуваних
об'єктів; відображення динаміки протікання
процесів; картографування потенційно небез�
печних ділянок.

Подальше дослідження теми потребує ди�
намічності розвитку галузі дистанційного зон�
дування, постійного удосконалення відповід�
них технологій та розширення ринку продукції
ДДЗ. А також аналізу способів покращання
споживчих характеристик ДЗЗ, впровадження
досвіду й технологій світових сервісів комер�
ційних супутникових зображень та формуван�
ня платіжоспроможного національного ринку
України, видових космічних даних.
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