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Проаналізовано стан використання технологій дистанційного зондування Землі в інтересах агропромислового комплексу 

України, починаючи з 1980-х рр. Висвітлено здобутки вітчизняних установ супутникового дослідження агроресурсів та 

розглянуто проблеми і перспективи застосування супутникових даних для вирішення завдань сільськогосподарського ви-

робництва України.
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ВСТУП

Необхідною умовою організації ефективного 

сільськогосподарського виробництва є об’єк-

тив на й оперативна інформація про розподіл та 

використання земельних ресурсів, стан сільсько-

господарських угідь та динаміку кліматичних 

чинників. Ротація культур у сівозміні, неперед-

бачувані зміни меж посівних площ, варіатив-

ність ґрунтових характеристик полів та метео-

умов вегетаційного періоду — все це зумовлює 

необхідність оперативного відстеження вказа-

них факторів з метою вчасного проведення від-

повідних агротехнічних заходів для забезпечення 

максимальної біопродуктивності. Потреба такої 

новітньої та всебічної інформації сприяла впро-

вадженню в агропромисловому комплексі (АПК) 

методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). 

Сучасні засоби програмного забезпечення 

дозволяють використовувати для контролю роз-

мірів посівних площ, виявлення ерозійних діля-

нок, моніторингу стану посівів та прогнозуван-

ня врожайності чимало ознак наземних об’єктів, 

котрі отримуються на підставі супутникових 

знімків. До них належать спектральні харак-

теристики, текстурні параметри та вегетаційні 

індекси, що розраховуються математичними ме-

тодами. Нині напрацьовано чимало алгоритмів 

оброблення космічних знімків, створено систе-

ми супутникового моніторингу сільськогоспо-

дарських земель на глобальному рівні, які репре-

зентовано на сайтах Відділення служби аналізу 

світового сільськогосподарського виробництва 

при Міністерстві сільського господарства уряду 

США [http://www.pecad.fas.usda.gov/] та проекту 

MARS Об’єднаного дослідного центру Європей-

ської Комісії [http://mars.jrc.it/]. 

На теренах колишнього Радянського Союзу 

широкомасштабне використання дистанційної 

ін формації для розв’язання завдань агропромис-

лового виробництва спостерігається в Росії [1, 4] 

та Казахстані [26]. Робляться спроби впровадити 

інформацію, отриману шляхом аналізу космо-

знімків, у практику сільськогосподарського ви-

робництва Білорусі [21] та Азербайджану [7]. 

Україна має кваліфікованих фахівців та розви-

нену промислову і науково-технічну базу в галузі 

космічних досліджень. З іншого боку, вона во-

лодіє потужними запасами родючих чорноземів, 

які визначають пріоритетний розвиток вітчиз-

няного АПК. Міждисциплінарна взаємодія цих 

напрямків, котра передбачає трансляцію методів 

з однієї сфери в іншу, в даному випадку реалі-

зується як застосування дистанційної інформації 

для вирішення сільськогосподарських завдань. 

Метою роботи є висвітлення стану використан-

ня технологій ДЗЗ в інтересах АПК України.
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД

Проблеми дистанційного дослідження сільсько-

господарських посівів були одними з централь-

них у діяльності створеного в 1979 р. в системі 

Міністерства сільського господарства колиш-

нього СРСР Всесоюзного науково-дослідного 

центру «Агроресурси». За допомогою комплек-

су апаратури, встановленої на борту літаків ТУ-

134 СХ, вивчались різні параметри стану посівів, 

зокрема зрідженість, забур’яненість, полягання, 

ураження шкідниками та хворобами [5]. 

В Українській РСР з метою поглиблення сис-

темних досліджень, розширення математичного 

моделювання та створення прикладних ком п’ю-

терних комплексів управління агроекосистема-

ми у 1985 р. у межах республіканської науково-

технічної програми «Агрокомплекс» було розро-

блено науково-технічну програму «Опрацювати 

методи і прийоми прогнозування і управління 

технологічними процесами вирощування сільсь-

когосподарських культур. Створити автоматизо-

вану АСУ «Агропрогноз» на рівні область-рес-

пуб ліка». Реалізацію цієї програми було доручено 

близько тридцяти науково-дослідним та ін же-

нер ним установам України. Координацію і мето-

дичне керівництво покладено на Український 

фі ліал ВНДЦ «Агроресурси», згодом Українсь кий 

ДНДПТІ «Агроресурси», очолюваний А. О. Шев-

ченком [30]. В ході її виконання протягом 10 

років було зібрано величезний обсяг наземної 

інформації, узагальненої в окремі підсистеми, 

такі як «Погода», «Фенологія», «Врожай», «За-

хист рос лин», напрацьовано понад 30 наймену-

вань ме тодик, інструкцій, технологій та інших 

ін ст рук тивно-методичних матеріалів, обладнано 

парк ЕОМ різного класу. У межах програми здій-

снено експертну оцінку 770 технологічних при-

йомів та засобів їх виконання у 650 комбінаціях 

різних параметрів елементів зовнішнього сере-

довища, всього 500 тис. варіантів. Були також 

зроблені спроби методично опрацювати ін фор-

мацію, що стосувалась аерокосмічного моніто-

рингу посівів, зокрема основних ор га ні зацій-

но-методичних аспектів наземного квазісин-

хронного обстеження досліджуваних об’єктів 

агрозони [19].

Проблеми та питання, пов’язані з дистанцій-

ною діагностикою посівів, були предметом на-

укових зацікавлень фахівців Інституту фізіології 

рослин і генетики НАН України [www.ifrg.kiev.

ua], які провaдили розробку методів тестування 

стану посівів за відносними показниками спек-

тральних характеристик відбиття на основі ви-

вчення форм спектральної кривої відбиття [10] 

та організовували наукові форуми на цю темати-

ку [23]. Тут було запропоновано систему моніто-

рингу посівів для прогнозування врожаю зерна 

на основі спектрометрії у видимому діапазоні та 

обґрунтовано необхідний мінімум параметрів, 

дистанційне визначення яких може забезпечити 

ефективне прогнозування зернової продуктив-

ності [29].

В кінці ХХ — на початку ХХІ ст. до справи роз-

робки методів автоматизованої обробки та інтер-

претації даних багатоспектральної супутникової 

зйомки посівів сільськогосподарських культур 

(в основному з космічних апаратів NOAA та «Ре-

сурс-01»), а також застосування дистанційно ви-

значених параметрів посіву в динамічній моделі 

продуктивності сільськогосподарських культур 

були залучені співробітники Українського нау-

ко во-дослідного гідрометеорологічного інститу-

ту [2, 12, www.uhmi.org.ua/]. 

Тоді ж в Україні завдяки підтримці TACIS 

здійс нювався міжнародний проект STARS, в 

якому поєднувався французький досвід моніто-

рингу сільськогосподарських культур, заснова-

ний на використанні інформаційних технологій 

та космічних засобів (передусім, знімків супут-

ника SPOT), і багаторічний український досвід 

дистанційного зондування та його наземного 

супроводу. Від української сторони у програмі 

досліджень брали участь: Національне космічне 

агентство України (НКАУ), Мінагрополітики, 

Держкомстат, Гідрометцентр, НТЦ «Космозні-

мок», а від французької — компанія GEOSYS SA 

[http://www.geosys.com/en/Products/Projects/]. 

Українським координатором цього проекту був 

провідний науковий працівник Інституту гео-

графії НАН України В. С. Давидчук. Один із на-

прямів проекту STARS — збирання інформації 

про природні умови розвитку сільськогосподар-

ських культур.
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НАПРЯМКИ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
НАУКОВИХ КОЛЕКТИВІВ УКРАЇНИ

На сучасному етапі науково-методичні основи 

застосування дистанційних аерокосмічних ме-

тодів для вирішення сільськогосподарських за-

вдань в Україні розробляються науковими ко-

лективами різних відомств. У системі Націо-

наль ної академії аграрних наук України (НААНУ) 

до впровадження дистанційних методів у сіль-

ськогосподарську науку й практику залучено 

кілька організацій. Зокрема, у секторі дистан-

ційного зондування ґрунтового покриву Націо-

нального наукового центру «Інститут ґрунто-

знав ства й агрохімії ім. А. Н. Соколовського» 

[http://www.issar.kharkov.ua/] на базі матеріалів 

ба гато спект рального космічного сканування й 

ГІС-тех нологій здійснюється моніторинг різ но  

ма нітних характеристик ґрунту та створюються 

електронні ґрунтові карти. Лабораторія водних 

ресурсів і моніторингу Інституту гідротехніки й 

меліорації НААНУ [http://igim.igim.org.ua/] од-

ним з напрямків своєї наукової діяльності декла-

рує дослідження процесів трансформації водних 

ресурсів і меліорованих територій, прогнозуван-

ня стану й стійкості земель із застосуванням су-

часних новітніх технологій, у тому числі матеріа-

лів ДЗЗ. В Інституті агроекології НААНУ функ-

ціонує лабораторія аерокосмічного зондування 

агросфери, одним з основних завдань якої є про-

ведення фундаментальних досліджень і при-

кладних розробок у сфері дистанційного зонду-

вання сільськогосподарських об’єктів [http://

agroeco.at.ua/], а провідною ідеєю є створення 

вибіркової мережі спостережень за посівними 

площами, станом і продуктивністю зернових ко-

лосових культур за матеріалами космічної ін-

формації [25].

Фахівцями НААНУ у 2007 р. була розроблена 

Концепція науково-технічної програми «Моні-

торинг агроресурсів і прогнозування їхнього ста-

ну з використанням даних дистанційного зон-

дування» (скорочена назва «Агрокосмос»), що 

повинна стати першим кроком для створення 

державної агроінформаційної системи моніто-

рингу агроресурсів. Система «Агрокосмос» при-

значена для відпрацьовування й впровадження 

новітніх інформаційних технологій контролю й 

керування агроресурсами з використанням да-

них космічного спостереження Землі. Основни-

ми розробниками інформаційної системи «Аг-

рокосмос» є: з боку Національного космічного 

агентства України — державне підприємство 

«Дніп рокосмос» [http://dniprokosmos.dp.ua/dk_

ua.html] —головний виконавець, відповідальний 

за аерокосмічну інформацію, і з боку НААНУ — 

три названі вище Інститути, відповідальні за на-

земну інформацію [27].

Певний досвід використання ГІС/ДЗЗ-тех но-

логій для моніторингу земель та вивчення еро-

зійних процесів накопичений співробітниками 

Державного науково-виробничого центру «При-

рода» [http://www.pryroda.gov.ua], що є одним з 

підприємств НКАУ. До системи НКАУ належить 

і Центр прийому й обробки спеціальної інфор-

мації й контролю навігаційного поля [http://

www.dzz.gov.ua/CPOSI], фахівці якого, досліджу-

ючи озимі сільськогосподарські культури на ос-

нові даних ДЗЗ, оцінили залежність розвитку 

цих культур від часу й зробили прогноз урожаю 

озимої пшениці за допомогою математичної 

моделі [22].

У листопаді 2008 р. Український науково-дос-

лідний інститут прогнозування й випробування 

техніки і технологій ім. Л. Погорілого [http://

ndi pvt.org.ua/] був призначений наказом Мініс-

терства агрополітики України відповідальним 

виконавцем з одержання доступу до системи мо-

ніторингу стану сільськогосподарських культур 

за допомогою європейської системи дистанцій-

них методів зондування MARS та разом з Інсти-

тутом захисту й безпеки громадян (Іспра, Італія) 

підписав Угоду про використання згаданої сис-

теми в Україні. Планувалося використати 3 млн 

євро на купівлю системи супутникового прогно-

зування врожайності MARS, а також обладнан-

ня для шести лабораторій. Вже висвітлені перші 

результати цього співробітництва [11].

У структурі Національної академії наук Укра-

їни (НАНУ) одними з перших застосували ба-

гатозональні знімки різної просторової розріз-

ненності для прогнозування врожайності ози-

мих зернових культур фахівці Наукового центру 

аерокосмічних досліджень Землі (ЦАКДЗ) ІГН 
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НАНУ [www.casre.kiev.ua]. В 2001—2004 рр. фа-

хівцями Центру розроблялась методика вирі-

шення тематичної задачі «Прогнозування вро-

жайності озимої пшениці на основі комплексної 

обробки наземної та космічної інформації» на 

замовлення Мінекономіки та Національного 

космічного агентства України з метою прогно-

зування врожайності озимої пшениці в межах 

адміністративних районів за даними дистан-

ційного зондування Землі на основі космічних 

знімків AVHRR/NOAA і «Landsat-7» [14, 15, 

32]. Протягом 2005—2007 рр. спеціалісти Цент-

ру разом із фахівцями Інституту проблем наці-

ональної безпеки Ради національної безпеки і 

оборони України на замовлення Міністерства 

аграрної політики України виконували НДР на 

тему «Оцінка стану і прогнозування врожайності 

озимої пшениці на основі комплексної обробки 

наземної інформації та інформації дистанційно-

го зондування Землі (на прикладі Київської об-

ласті)». Розроблено основні компоненти техно-

логії оцінки стану і прогнозу врожайності озимої 

пшениці на основі комплексної обробки назем-

ної та космічної інформації, зокрема визначено 

терміни отримання космічних знімків MODIS 

для встановлення розмірів площ посівів озимих 

культур та виведено залежності між показником 

вегетаційного індексу NDVI й врожайністю ози-

мих зернових [16, 17]. На основі цих робіт було 

запропоновано систему супутникового моніто-

рингу посівів озимих зернових культур у межах 

України. Система передбачає взаємодію різних 

організацій, які мають досвід збирання й син-

тезу космічної та наземної полігонної інформа-

ції, а також її попередньої і тематичної обробки. 

Тестові випробування на прикладі Київської та 

Миколаївської областей показали, що функці-

онування такої системи достатньо якісно забез-

печувало б контроль за посівними площами ози-

мих культур у межах адміністративних районів, 

нагляд за станом посівів та прогнозування їхньої 

врожайності за допомогою методик, адаптованих 

до природних умов областей України [24]. Варто 

зауважити, що нині в ЦАКДЗ до розв’язання аг-

роорієнтованих задач залучаються знімки з висо-

кою розрізненністю (наприклад, SPOT та «Rapid 

Eye»), вдосконалюються методичні підходи до 

їхньої класифікації та поширюється застосуван-

ня цих знімків для контролю інших сільськогос-

подарських культур, зокрема біопаливної тех-

нічної рослини — озимого ріпаку [18]. 

Спроби прогнозу врожайності озимих культур 

у межах адміністративних областей всієї України 

на 2008 р. за супутниковим даними MODIS зро-

блені колективом фахівців Інституту космічних 

досліджень (ІКД) НАНУ й НКАУ (http://inform.

ikd.kiev.ua/) [13]. В листопаді 2009 р. ІКД став 

переможцем тендеру Єврокомісії «Оцінювання 

площ посівів на основі супутникових даних в 

Україні». Навесні 2010 р. в Іспрі (Італія) та у Ки-

єві було організовано два міжнародні семінари, 

присвячені цьому проекту.

Фахівці Харківського національного універ-

ситету ім. В. Н. Каразіна та науково-виробничого 

об’єднання КВ-А-НТ запропонували новий під-

хід до прогнозування урожаю сільськогосподар-

ських культур на підставі характеристик радіоло-

каційного зображення та аналізу погодних умов 

поточного року. Цю методику було випробувано 

на прикладі дослідження посівів озимої та ярої 

пшениці і сої, вирощених у 1991 р. на полях Хар-

ківської та Дніпропетровської областей [3].

У період 2007—2008 рр. в Україні здійснювався 

міжвідомчий та міжнародний проект «Створен-

ня моделі й автоматизованої технології класифі-

кації земних покривів» у рамках гранту INTAS з 

космічних технологій за підтримки Національ-

ного космічного агентства України й Космічно-

го агентства Франції, до якого були залучені фа-

хівці ДП «Дніпрокосмос», Інституту агроекології 

НААНУ, Наукового центру аерокосмічних дослі-

джень Землі НАН України, Об'єднаного інституту 

проблем інформатики НАН Білорусі, Данського 

інституту сільськогосподарських наук (м. Тьєле). 

Основною метою проекту було створення стан-

дартизованої автоматизованої технології класи-

фікації земних покривів, яка б забезпечила ви-

конання робіт з інвентаризації земель. В основі 

цієї технології лежить використання матеріалів 

багатоспектральної космічної зйомки земної по-

верхні з детальністю 15—30 м. Кінцевий інфор-

маційний продукт технології – тематичні карти 

територій з номенклатурою об'єктів, прийнятою 

в системі класифікації CORINE LCС. Розробле-
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на технологія входить до складу інформаційного 

інструментарію створюваної нині в Україні між-

відомчої інформаційної системи GEO/UA (укра-

їнський сегмент GMES/Kopernikus) [6]. 

19 листопада 2009 р. у Міністерстві аграрної 

політики України відбулась міжвідомча нарада 

з питань розробки державної науково-техніч-

ної програми «Моніторинг агроресурсів, про-

гнозування їхнього стану з метою забезпечен-

ня конкурентноздатності АПК та продовольчої 

без пеки України (Агрокосмос)», в контексті якої 

Національним космічним агентством України та 

Національною академією аграрних наук України 

планується спільно з транснаціональною корпо-

рацією «Rapid Eye» виконувати пілотний проект 

«Agro-UA». 

Таким чином, в Україні фахівці різних уста-

нов уже мають певний досвід роботи з матеріа-

лами супутникової зйомки у сфері застосування 

цих даних для вирішення різноманітних завдань 

сільськогосподарського виробництва. Проте низ-

ка проблем заважає створити в Україні єдину 

систему космічного моніторингу хоча б найваж-

ливіших галузей аграрного сектору держави.

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
МОНІТОРИНГУ АГРОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

У Євросоюзі в рамках програми MARS (Moni-

toring Agriculture by Remote Sensing) в опера-

ційному режимі з 2000 р. функціонує загально-

європейська система MCYFS (MARS Crop Yield 

Forecasting System) для прогнозування врожай-

ності сільгоспкультур [31].

Починаючи з 2003 р. спільними зусиллями 

фахівців з Головного обчислювального центру 

Міністерства сільського господарства Росій-

ської Федерації (МСГ РФ) та Інституту косміч-

них досліджень РАН (ІКД РАН) в рамках про-

ектів МСГ РФ розпочато діяльність з розбудови 

системи автоматизованого збору, обробки і роз-

повсюдження супутникових даних [4]. У резуль-

таті було створено інформаційний сервер http://

www.agrocosmos.gvc.ru, на якому розміщено дані 

супутникового моніторингу сільгоспугідь осно-

вних регіонів-виробників рослинницької про-

дукції РФ [28].

Багаторічний досвід проведення космічного 

моніторингу основних зернопосівних регіонів 

Північного Казахстану на рівні окремих райо-

нів і областей сприяв розвитку агропромисло-

вого сектору Національної системи космічного 

моніторингу Республіки Казахстан. Результати 

супутникового обстеження північних областей 

Казахстану засвідчують перспективність даного 

напрямку як одного із джерел об’єктивної інфор-

мації про параметри виробництва зерна [20].

В Україні ж, незважаючи на наявність по-

тужного аграрного потенціалу, необхідність під-

вищення рівня інформаційного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва та наявні 

вітчизняні напрацювання, і досі немає єдиної 

системи дистанційного моніторингу агроресур-

сів, хоча до цієї справи впродовж останніх деся-

ти років залучалось значно більше організацій, 

ніж в Росії чи Казахстані: 

Україна — ДП «Дніпрокосмос» НКАУ, Інсти-

тут агроекології НААНУ, Інститут гідротехніки 

й меліорації НААНУ, Інститут космічних до-

сліджень НАНУ i НКАУ, Інститут проблем на-

ціональної безпеки РНБОУ, Інститут фізіології 

рослин і генетики НАНУ, Науковий центр аеро-

космічних досліджень Землі ІГН НАНУ, Україн-

ський науково-дослідний гідрометеорологічний 

інститут МНС і НАНУ, Український науково-до-

слідний інститут прогнозування й випробуван-

ня техніки й технологій ім. Л. Погорілого МАП 

України, Харківський національний університет 

ім. В. Н. Каразіна МОН України, Центр прийо-

му й обробки спеціальної інформації й контролю 

навігаційного поля НКАУ; 

Російська Федерація — Інститут космічних 

досліджень РАН, Південний регіональний ін-

фор маційно-аналітичний центр Росавіакосмосу 

(ПРІА-Центр), Югорський НДІ інформаціоних 

технологій; 

Республіка Казахстан — Інститут космічних 

до   сліджень МОН РК.

Така роз’єднаність наукових пошуків не спри-

яла впровадженню отриманих здобутків у прак-

тику сільського господарства. 

На думку експерта аналітично-дорадчого цен-

тру Блакитної стрічки ПРОООН М. Кобця [8, 9], 

Україні буде значно простіше й вигідніше вли-
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тися в чинну європейську систему. Але й на цьо-

му шляху перед нашою державою постає низка 

проблем, які досі не вирішені. Зокрема, потріб-

на підтримка українського уряду для проведення 

робіт з адаптації напрацьованих в ЄС моделей та 

методик для природно-кліматичних умов Укра-

їни. Необхідно також визначити координато-

ра цих робіт та спосіб обміну інформацією між 

державними установами, залученими до такої 

діяльності, оскільки цей обмін іноді відбуваєть-

ся на комерційних засадах, що неприпустимо 

для нормального функціонування пропонованої 

системи. Крім того, подекуди виникають про-

блеми, пов’язані з режимом секретності, осо-

бливо коли постає необхідність використання 

зображень високої просторової розрізненності 

для потреб точного землеробства або для када-

стрових робіт. Не сприяє створенню системи 

дистанційного космічного моніторингу агроре-

сурсів також нестача кваліфікованих фахівців у 

цій сфері та намагання залучати дані лише віт-

чизняних космічних апаратів.

Слід зазначити, що на теренах країн-учасниць 

співдружності незалежних держав (СНД) дані 

супутникового моніторингу планується засто-

сувати ще в одному важливому напрямку – бо-

ротьбі із біозагрозами для попередження інвазії 

саранчевих та інших мігруючих шкідників. З 

цією метою в жовтні 2008 р. було сформовано 

робочу групу для підготовки плану основних за-

ходів, структури й регламентів і законодавчого 

забезпечення Інформаційної системи держав-

учасниць СНД із захисту від біонебезпек на 

основі супутникових зйомок. До її складу від 

України увійшов провідний науковий співробіт-

ник ЦАКДЗ ІГН НАНУ О. І. Сахацький. Згідно з 

рішенням Постійної комісії з аграрної політики, 

природних ресурсів та екології міжпарламент-

ської асамблеї держав-учасниць СНД робочій 

групі було доручено написання інформаційної 

записки про доцільність і правові аспекти ство-

рення такої системи. Українська сторона висло-

вила готовність взяти участь у діяльності робочої 

групи за напрямками розробки єдиних форматів 

даних, локалізації тестових полігонів та верифі-

кації супутникових даних.

ВИСНОВКИ

Застосування супутникових даних для вирішен-

ня завдань сільськогосподарського виробництва 

України ведеться з 1980-х рp., але його темпи поки 

що невисокі. За цей час до справи супутникового 

моніторингу аграрного потенціалу України залу-

чалось більше десятка установ та організацій різ-

ного рівня, тому для отримання вагомих резуль-

татів у названій сфері слід передусім об’єднати 

зусилля науково-технічної спільноти.

Налагодження системи обміну інформацією 

між науковими та інженерними структурами в 

Україні, узгодження юридичних питань та за-

безпечення належного державного фінансуван-

ня дозволить на підставі накопиченого досвіду 

створити сучасну вітчизняну систему дистан-

ційного моніторингу агроресурсів і забезпечить 

паритетність України як держави-учасниці між-

народних космічних проектів.
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G. M. Zholobak

THE USE OF REMOTE SENSING METHODS 

FOR AGROSOURCES MONITORING IN UKRAINE 

The state of remote sensing technologies for agro-industrial 

complex of Ukraine beginning from the 1980s is analysed. 

The achievements of Ukraine in the sphere of satellite ob-

servations of agroresources are surveyed. Some problems and 

prospects of the satellite data application for goals of agricul-

tural production in Ukraine are considered. 


