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ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В СФЕРІ 

ТОПОГРАФІЧНОГО ЗНІМАННЯ

 Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” 23 грудня

1998 року № 353-XIV.

 Порядок загальнодержавного топографічного і тематичного картографування,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661.

 Порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-

2000 при здійсненні робіт із землеустрою, затверджений Наказом Міністерства аграрної

політики та продовольства України від 02.12.2016 № 509 та зареєстрованим в

Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1646/29776.
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ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В СФЕРІ 

ТОПОГРАФІЧНОГО ЗНІМАННЯ

 Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів

1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000,1:500 000, 1:1 000 000,

затверджені наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру

України №156 від 31.12.1999 р. і погоджені з Воєнно-топографічним управлінням

Генерального штабу Збройних сил України).

 Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500

(ГКНТА-2.04-02-98), Затверджений Наказом Головного управління геодезії,

картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 9 квітня 1998 р. N 56 та

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 1998 р. за N 393/2833.
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МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ І ПЛАНІВ ЗА 

ЧИННИМИ ПОЛОЖЕННЯМ ТА ІНСТРУКЦІЄЮ

UML – діаграма створення топографічних карт за 

Основними положеннями створення та оновлення 

топографічних карт масштабів 

1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 

1:500 000, 1:1 000 000

UML – діаграма методів створення топографічних планів за 

Основними положеннями створення топографічних планів 

масштабів 1:5000, 1:2 000, 

1 :1 000 та 1:500

Методи створення топографічних карт

Методи топографічного знімання

(первинні карти)
Метод складання (похідні карти)

Дистанційні Наземні

Аерофототопографічні

Комбінований Стереотопографічний

Мензульне 

знімання

Тахеометричне 

знімання

Комбіновані

Методи складання топографічних планів

Методи топографічного знімання

(первинні плани)
Метод складання (похідні плани)

Дистанційні Наземні

Аерофототопографічні

Комбіновані

Стереотопографічний

Мензульний

Тахеометричні

Наземні фототопографічні 

(фототеодолітні)

Комбінований

Горизонтальні та 

вертикальні

ГНСС
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КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ 

МЕТОДІВ ЗБИРАННЯ 

ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

Радіолокаційне знімання

(Radar)

Інтерферометрія

(InSAR)

Двопрохідна Інтерферометрія 

Радіолокаційне знімання за 

допомогою системи 

 із синтезованою апертурою антени

(SAR)

Однопрохідна Інтерферометрія 

(Радіолокаційне топографічне 

знімання за допомогою Space 

Shuttle (SRT))

Вдосконалений метод 

Інтерферометрії стійких відбивачів

(SqueeSAR)

Радіолокаційне знімання за 

допомогою системи бічного огляду з 

реальною антеною

 (SLAR)

Метод Інтерферометрії стійких 

відбивачів

(Permanent Scatterer SAR 

Interferometry – PSInSAR)

Диференціальна 

Інтерферометрія 

Спостереження швидкого руху 

(Rapid Motion Tracking – RMT)

Активні

Лазерне сканування

(LiDAR)

Наземне лазерне 

сканування

Системи мобільного 

лазерного сканування

Системи стаціонарного 

лазерного сканування

Аеро  лазерне сканування

За способом 

одержання даних

Фотографічне знімання

Телевізійне знімання

Оптико-електронне 

знімання

Оптико-механічне знімання

Інфрачервоне знімання

Радіотеплове знімання

Знімання в  середньому 

інфрачервоному діапазоні

(FLIR, LWIR або SWIR)

Знімання в дальньому 

інфрачервоному діапазоні

(FLIR та LWIR)

Знімання в ближньому 

інфрачервоному діапазоні

(Near Infrared Surveys) Геодезичне знімання з 

використанням ГНСС

(Geodetic Survey)

Знімання безпілотними 

літальними апаратами (UAV)

Гіперспектральне знімання

(Hyperspectral Imaging)

Пасивні

Аерофотознімання

(Aerial Photography)

Стереознімання
Наземні

Наземна фотограмметрія

Мобільні картографічні  

системи та інерційні 

навігаційні системи

Тахеометричне знімання 

Горизонтальне та 

вертикальне знімання

Наземне фототопографічне 

(фототеодолітне) знімання

Багатозональне 

знімання

Багаточасове 

знімання

Багаторівневе 

знімання

Багатополяризоване 

знімання

Комбінований метод

Міждисциплінарний 

метод

За методами знімання і 

аналізу даних

За типом сенсора

Дистанційні

(Аерокосмічні)

Методи збирання 

геопросторових 

даних

Метод складання карт/планів 

(похідні карти/плани)

Метод векторизації 

відсканованих карт/планів

Картографічні
Open Source та 

crowdsourcing

OpenStreetMap

GeoNames

Geo-wiki

Ushahidi

Waze

Мультиспектральне знімання

(Multispectral Imaging)
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НАЗЕМНІ МЕТОДИ ЗБИРАННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

7

горизонтальне, 

вертикальне знімання: 

планові, висотні, планово-

висотні

тахеометричне 

знімання

знімання за методами 

глобальних навігаційних 

супутникових систем 

(ГНСС)

наземне 

фотограмметричне 

знімання та лазерне 

сканування

мобільні картографічні  

системи та інерціальні 

навігаційні системи



7

ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ ЗБИРАННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

Космічне Аерознімання Знімання з БПЛА

 за методами знімання і аналізу даних: стереознімання, багатозональне,

багаточасове, багаторівневе, багатополяризоване знімання, комбінований та

дисциплінарний методи.

 за способом одержання даних: фотографічні, телевізійні, оптико-електронні,

сканування, інфрачервоні, радіотеплові, лідарні, радіолокаційні знімання.

 за типом сенсора: активні, пасивні.
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OPEN SOURCE ТА CROWDSOURСING МЕТОДИ ЗБИРАННЯ 

ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

Переваги: доступність та постійна актуалізація інформації методом краудсорсингу.
Широке використання відкритих даних в топографічному картографуванні може бути використано не тільки як

додатковий довідковий матеріал, який сприяє вирішенню проблеми оновлення та актуалізації геопросторових

даних.

?

ПЕРЕВІРКА ТОЧНОСТІ ДАНИХ для підтримання в актуальному стані єдиної цифрової

топографічної основи та ведення топографічного моніторингу місцевості



ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДІЮЧИХ 

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Основні положення створення та оновлення топографічних карт та

інструкція з топографічного знімання

 не враховують сучасні методи топографічного знімання;

 не відповідають сучасному рівню розвитку геоінформаційних технологій;

 не задовольняють вимоги суспільства в якості, оперативності та

достовірності геопросторових даних;

 гальмують процес впровадження новітніх технологій, а навіть є

перешкодою, бар’єром на шляху їх використання.
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ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 Рівень розвитку і застосування сучасних технологій збирання геопросторових даних значно

випереджає нормативну базу щодо них в Україні.

 Зважаючи на сучасне різноманіття зазначених вище методів збирання геопросторових

даних, постає питання дослідження технологічних схем, точності, достовірності та

оперативності знімань для перегляду нормативно-технічної документації забезпечення

топографічного картографування, продукція якого б відповідала сучасним досягненням

розвитку геоінформаційних технологій, вимогам і потребам інформаційного суспільства.

 Використання відкритих геопросторових даних та їх оновлення методами краудсорсинг по

суті справи є постійно діючою системою моніторингу, що характеризується високим рівнем

актуальності та достовірністю. Очевидно, що точність відкритих даних потребує ретельної

перевірки, про що необхідно зазначати в метаданих про них. Високий рівень розвитку і

використання відкритих даних став настільки великий, що вже не можна з ним не

рахуватися.
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11Дякую за увагу!


