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   Шановний Борисе Євгеновичу, шановні колеги! 

 В наш час, як свідчать чисельні публікації в ЗМІ та відповідні державні постанови, від 

науки і науковців, крім фундаментальних розробок, суспільство чекає реальної допомоги 

при вирішенні актуальних економічних задач сьогодення країни. 

 В науках  про Землю одержання фундаментальних знань традиційно орієнтоване 

також на вирішення найважливіших для сталого розвитку країни прикладних задач.  

 Науки про Землю, використовуючи останні досягнення математики, інформатики, 

фізики, хімії, біології та інших наук, повинні знайти відповіді на такі виклики сучасності, 

як: 

 - вичерпання можливостей економічного зростання країни,  основаних на 

екстенсивній експлуатації сировинних ресурсів; 

 - зростання антропогенних навантажень на довкілля до  масштабів, що загрожують 

відтворенню природних ресурсів; 

 - необхідність ефективного використання геопростору для  забезпечення сталого 

розвитку країни. 

 Суттєву роль у вирішенні не лише зазначених, але й більш широкого ряду актуальних 

для суспільства задач, в тому числі і соціо – економічного спрямування, відіграють 

останнім часом методи аерокосмічних досліджень Землі.       
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 Центральною стратегічною метою кожної країни, як відомо, є 

покращення добробуту її населення. Ця мета може бути досягнута при 

вирішенні комплексу задач з залученням як науковців, так і 

промисловців та економістів різного профілю, оскільки результатом 

такої співпраці повинно бути зростання НВН (нац. вал. продукту) та 

зарплат на основі збільшення робочих місць в умовах впровадження 

повного циклу виробництв зі створенням суттєвої додаткової вартості. 
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 Як свідчать виконані останнім часом дослідження в США, Китаї та 

інших країнах, ефективним методом незалежного контролю за зміною 

соціо–економічного стану можуть бути матеріали оцінки нічної 

освітленості території, що визначаються, зокрема, за матеріалами 

моніторингових щодобових зйомок американським КА DMSP/OLS. 

Аналіз вказаних матеріалів в співставленні з статистичними соціо–

економічними даними дозволив встановити, що зміна нічної 

освітленості території на 1% приблизно відповідає змінам на 1% 

як НВП, так і ВРП (вал.рег. продукту). 

 Це дозволило виконавцям здійснити ранжування територій 

своїх країн на основі виявлених кореляційних зв'язків між 

параметрами нічної освітленості та даними про кількість 

населення (міського і сільського) та валовим регіональним 

продуктом (ВРП). 
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 В ЦАКДЗ ІГН НАН України також були виконані дослідження з 

застосуванням подібного методичного підходу для періоду незалежності 

країни, що дозволило виявити: розподіл параметру сумарної 

інтенсивності нічного освітлення (Рис. 1), зміни цього показника за 1992 і 

2016 р.р. по території України (Рис. 2) та по територіях Київської і 

Дніпропетровської областей (Рис. 3), виконати ранжування 

адміністративних областей України за характером змін сумарної 

інтенсивності нічного освітлення (пропорційно соціо – економічного 

розвитку) (Рис. 4), а також, показати вплив проведення АТО в Донбасі на 

зменшення (майже вдвічі) економічної активності в цьому регіоні (Рис. 

5). 
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1 – фактичний хід розподілу 

параметрів нічної освітленості; 

2 – інтерполяційна крива, з 

коефіцієнтами інтерполяції: R2 = 

0,87. 

Розподіл параметру сумарної інтенсивності нічного освітлення (СІО) 

з супутника DMSP/OLS за період 1992 – 2012 рр. для всієї території 

України  

сумарна інтенсивність нічного 

освітлення (СІО) – це сума 

значень освітленості всіх пікселів 

по всій території України.  
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Умовні позначення: 

% 

Зміна показника сумарної 

інтенсивності нічного 

освітлення за 1992 і 2012 роки по 

території України. 

1992 

2012 
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Рис. 2 
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Зміна показника сумарної 

інтенсивності нічного 

освітлення СІО за 1992 та 

2012 рік на територіях 

Київської та 

Дніпропетровської областей 

Умовні позначення: 

% 

1992 2012 

1992 
2012 

Київська область 

Дніпропетровська 

область 
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Рис. 3 
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Результати ранжування адміністративних областей України по рокам за сумарною 

інтенсивністю нічного освітлення (СІО ∙104)  

група 1: регіони з максимальним соціо-економічним розвитком, середнє значення СІО: 24,5 ∙ 104  

група 2: регіони з тенденцією збільшення соціо-економічного розвитку, середнє значення СІО: 14,9 ∙ 104   

група 3: регіони з мінімальною зміною соціо-економічного розвитку, середнє значення СІО: 6,8 ∙ 104 

група 4: регіони з тенденцією зменшення соціо-економічного розвитку, середнє значення СІО: 3,8 ∙ 104  
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Рис. 4 
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ЦАКДЗ 

(nanoWatts/cm2/sr)  

Нічні знімки з супутника NPP/VIIRS міст Донецької області за березень 

2014, 2015, 2016 років (до і під час режиму проведення АТО). 
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Рис. 5 
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ВИСНОВКИ 

 1. Супутниковий аналіз нічної освітленості адміністративних областей України за період 1992 – 2016 

рр. показав, що соціально-економічна ситуація в більшості адміністративних областей погіршилась.  

  

 2. Загальна кількість населення за період 1992 по 2012 рр. в 25 адміністративних областях так і не 

змогла повернутися на рівень 1992 року. Іде постійне зменшення населення України. За даними Держстату 

[1], коли попри зростання валового регіонального продукту (ВРП) кількість населення зменшується, то 

збільшення ВРП на фоні зменшення людського капіталу можливе лише на основі надмірної експлуатації 

природного ресурсу без введення в дію варіантів повного циклу обробки сировини. Цей варіант розвитку 

одержав назву «сировинний розвиток» [2 – 4].  

  

 3. Урядовцям слід оперативно впровадити заходи щодо усунення цієї негативної тенденції. Зокрема, 

нормалізувавши встановлення податкових нормальних значень податку для державних та приватних 

підприємств (зараз ці норми відповідно складають 75% та  15-20% [5]). А супутникова інформація про 

нічне освітлення може бути використана в якості незалежного додаткового джерела даних про населення 

та економічний розвиток адміністративних областей України і їх змін в часі. 

   

 4. Для оперативного та ефективного вирішення вказаної проблематики доцільно в рамках 

Держпрограми України про сталий розвиток об'єднати зусилля природознавців, економістів та урядовців 

для одержання необхідної інформації та реалізації необхідних заходів найближчим часом. 

  

 5. Тому бажано підготувати в НАН України відповідні пропозиції та внести їх на розгляд до 

Верховної Ради та Ради Міністрів України. Суттєвий обсяг досліджень в цьому напрямі вже виконано в 

установах НАНУ. Потрібно об'єднати і підтримати, а практична віддача від їх впровадження, як свідчить 

світовий досвід, в рази перебільшить затрати. 
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