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В статті досліджуються питання, які пов’язані з використання та застосування даних ДЗЗ для організації 
розміщення, планування та поділу сільськогосподарських угідь щодо їх ефективного та раціонального 
використання. Розглянуто науково-методичні підходи визначення властивостей угідь на основі даних ДЗЗ. 
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Вступ. Велику частину території України 

припадає на сільськогосподарські угіддя, що 
забезпечує потужний розвиток аграрного сек-
тору економіки нашої країни. Ринкові перетво-
рення та запроваджена земельна реформа, зу-
мовили необхідність здійснення такого плану-
вання і поділу, та як наслідок використання 
земель сільськогосподарського призначення, за 
якого мають проводитися системний нагляд, 
контроль та вся сукупність методів і техно-
логій, які забезпечують не тільки ефективне, а 
й раціональне використання сільськогоспо-
дарських земель. Саме за допомогою сучасних 
технологій ДЗЗ значно спрощуються вимоги 
виконання цих передових вимог. Дослідження 
такого характеру мають кращу матеріально-
технічну і наукову базу. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. 
Світовий досвід використання  ДЗЗ і його 
складових у земельній сфері  на всіх рівнях її 
складових показує, що дані, зазначеного мето-
ду знімання, дають можливість поліпшити та 
удосконалити методику управління земельним 
фондом, зокрема покращити збір статистики, 
збільшити частоту спостережень за певною 
територією та об’єктом, підвищити точність 
даних та, безпосередньо, поліпшити контроль 
та управління за раціональним використанням, 
плануванням, поділі та охороною сільсько-
господарських угідь, які в наші країні мають 
високу цінність. 

Значна частина країнах світу мають багато-
річний досвід використання даних ДЗЗ для за-
доволення потреб управління угіддями сільсь-
кого господарства. У країнах Європи функ-
ціонує система MARS, що здійснює сільсько-
господарський моніторинг на основі ДЗЗ. 
США проводять науково-дослідні та практичні 
роботи Сільськогосподарською службою, 

Службою охорони природи і стабілізації в 
сільському господарстві, Бюро по управлінню 
земельними площами та інші. У багатьох краї-
нах діють національні системи моніторингу 
сільського господарства використанням ДДЗ. 

Питанням використання даних ДЗЗ при 
управлінні сільськогосподарськими угіддями 
приділяється значна увага, як на світовому, так 
і на національному рівнях, зокрема в роботах 
Балюка І. М., Булигіна С. Ю., Кобця М. І. [3], 
Ромащенко М. Ю., Савіна І. Ю. [8, 9], Тараріко 
О.Г., Ушкаренко В.О. та ін. Однак залишається 
чимало проблем та питань, рівень вивчення 
яких на сьогодні недостатнім. 

Постановка проблеми: У нашій країні  на 
загальнодержавному рівні для управління 
сільськогосподарськими  угіддями супутникові 
дані використовуються в незначних об’ємах. 
Для цього, перш за все, відсутня нормативно-
правова база, яка б регулювала цей процес і 
мала законодавчо обґрунтоване підгрунття. 
Для прийняття управлінських рішень, які 
стосуються сільськогосподарських угіддь 
використовують оптичні і радіолокаційні дані. 
Їх  отримання забезпечують сучасні супутники 
Landsat та Sentinel та космічний апарат 
QUICKBIRD. 

Окрім цього, потенціал методів ДЗЗ у 
вітчизняних дослідженнях пов’язаних з сфе-
рою земельних відносин розкритий далеко не 
повністю, адже багато напрямків використання 
даних ДЗЗ є лише перспективними для 
вітчизняної науки. 

Мета і завдання статті. Метою даної статті 
є дослідження достовірності та перспективи 
використання даних дистанційного зондування 
Землі у нашій країні під час управління 
сільськогосподарськими угіддями.  
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Виклад основного матеріалу.  Управління 
землями сільськогосподарського призначення, 
побудоване на раціональних засадах та прин-
ципах, тому має розпочинатися з оптимального 
розподілу земель в залежності від видів їх 
використання. Планування сільськогосподар-
ських земель має мету забезпечити оптималь-
ний склад угідь, підвищення ефективності їх 
використання та сформулювати таку 
структуру, яка най достовірніше відповідатиме 
цілям суб’єкта господарювання. 

На сучасному етапі розвитку земельних 
відносин в Україні розробки направлені на 
пошук нових підходів до територіальної 
організації землеволодінь. Як наслідок одним 
із важливих пунктів цієї діяльності є 
управління сільськогосподарськими угіддями. 
Дані ДДЗ  дають змогу не тільки покращити 
збір інфор-мації для управлінських рішень, 
збільшити точність, об’єктивність, сприяти 
періодичному оновленню, а й, як наслідок, від-
буватиметься удосконалення методів органі-
зації, контролю і охороні стану сільськогоспо-
дарських угідь. Для забезпечення вирішення 
ряду цих питань потрібна достовірна інформа-
ція, яку можна лег-ко віднайти та застосувати 
в потрібних цілях.  

Питання інформаційного забезпечення реалі-
зації земельної політики на всіх рівнях прийнят-
тям рішень у галузі управління територій було та 
залишається завжди актуальним. Можемо ствер-
джувати, що саме використання ДЗЗ-технологій 
відкриває великі перспективи в питанні 
управлінні сільськогосподарськими угіддями.  

 Космічні знімки, що мають велику розділь-
ну здатність,  використовуються для проекту-
вання, оцінки стану, виявляти наявні дефекти, 
визначати завантаженість, провести інвентари-
зацію та планування. Дані дистанційного зон-
дування Землі, зокрема, можна використову-
вати для визначення збитків, втрат та визна-
чення незаконних посівів. У подальшому це 
дозволяє складати прогноз глобального мас-
штабу на принципово новому рівні. Також, су-
путникові зображення високоефективні та ко-
рисні при вирішенні завдань керування станом, 
а конкретно для цілей спостережень та контро-
лю над проведенням відповідних циклів робіт. 

На космознімках, під час дослідження, чітко 
спостерігається  тип та характер землекористу-
вання в межах адміністративних районів та 
природніх умов. Знімки дають змогу спостері-
гати зміни в землекористуванні за допомогою 
геометричних форм та інших факторів (ґрунто-
ві, гідрологічні, кліматичні). Отримана система 
показників під час дослідження методами ДЗЗ 
дозволяє виявити фактори диференціювання 
угідь, здійснити його оцінювання.  

Сучасні дані, отримані за допомогою 
знімальної апаратури, встановленої на різних 
літальних апаратах, володіють технічними 

характеристиками, які дозволяють вирішити 
великий масив задач - від картографування 
меж полів до аналізу ступеня використання 
земель на великих територіях. 

Вимоги до космічної інформації визначаю-
ться опираючись на особливості  вирішуваних 
задач. Дані ДЗЗ мають відповідати ряду вимог: 

 просторова роздільна здатність не гір-
ше 1 м. Вона визначає максимально можливу 
точність виділення меж об’єктів, окремих діля-
нок сільськогосподарського призначення, а та-
кож точність її відображення. Тобто чим вища 
просторова роздільна здатність, тим більша 
точність геометричних характеристик може 
бути отримана на основі її дешифрування, але 
разом з цим підвищуються вимоги до точності 
геоприв'язки;  

 радіометрична роздільна здатність не 
менше 11 біт на піксель; 

 періодичність оновлень; 
 актуальність інформації; 
 великий масив отриманої інформації з 

можливістю її архівації; 
 простота отримання замовлених 

матеріалів; 
 швидкість та оперативність обробки даних. 
Управління сільськогосподарськими угіддя-

ми реалізується завдяки впровадження гео-
інформаційних технологій в землекористу-
вання, які поєднують використання систем 
глобального розташування та даних ДЗЗ. 
Також, можливе залучення додаткових 
матеріалів, в залежності від специфіки 
поставленої задачі, вони доповнюють весь 
спектр інформації в якій має необхідність 
спеціаліст галузі. Використання додаткової 
інформації забезпечує високу точність і 
достовірність кінцевого результату. 

Функція управління сільськогосподарськи-
ми угіддями охоплює широкий спектр аспектів 
на загальнодержавному рівні. За допомогою 
даних ДЗЗ вирішується масив задач, які 
пов’язані з просторовим аналізом отриманої 
інформації і як наслідок – прогноз явищ, 
чинників, причин та результатів на які слід 
очікувати. І як завершальний етап – прийняття 
конструктивних рішень.  

Управління здійснюється на основі 
принципів: 

 урахування попередніх рішень щодо 
планування земель; 

 орієнтації на інтенсивне використання і 
раціональну організацію; 

 чіткого розмежування земель; 
 встановлення балансу між видами земель; 
 забезпечення найбільш сприятливих 

організаційнотериторіальних умов для ведення 
сільського господарства; 

 охорони навколишнього природного 
середовища. 
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Дослідження мають проводитися на основі 
кількісних оцінок геофізичних і геохімічних 
особливостей сільськогосподарських земель, 
які дозволяють визначити природню рівновагу 
між ландшафтними і природними процесами, 
що відбуваються на території.  

Матеріали з супутників покривають всю те-
риторію  нашої держави, а тому управління 
угіддями і, відповідно, розміщення сільсько-
господарського виробництва може здійснюва-
тися незалежно від місця розташування органі-
зацій, які  приймають ці рішення. Це дасть 
змогу розкрити природній потенціал не тільки 
окремої території, а й країни в цілому в інтере-
сах аграрного сектору України, що займає одну 
з передових позицій економіки нашої держави. 

Висновки. Дані ДЗЗ, які використовуються 
для вирішення поставленого завдання, задово-
льняють не тільки питання оперативності, 
об’єктивності, незалежності, а й фінансування.  

Викладений матеріал доводить, що застосу-
вання даних ДЗЗ в управлінні сільськогоспо-
дарськими угіддями має надзвичайну актуаль-
ність для багатьох цілей. Тому що при практи-
чному застосуванні інформації ДЗЗ можна 
отримати розрахунки та реалізувати їх в 
агротехнічних, соціальних та інших заходах, 
які в свою чергу приведуть до раціонального 
використання земель. Це майже безальтерна-
тивне джерело інформації, яке відкриває нові на-
прями у дослідженнях, пов’язаних з землеко-
ристуванням. 
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В статье исследуются вопросы, связанные с использования и применения данных ДЗЗ для организации 
размещения, планирования и разделения сельскохозяйственных угодий для их эффективного и рационального 
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USE OF DATA SOURCES IN AGRICULTURAL AGRICULTURAL MANAGEMENT 
The article deals with issues related to the use and application of remote sensing data to organize the placement, 
planning and division of agricultural land for their effective and rational use. The scientific-methodical approaches of 
determination of properties of lands on the basis of remote sensing data are considered. 
Key words: agricultural lands, planning of the territory, zoning of land, planning of use and protection of land, remote 
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