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Ми опрацювали 38 назв періодичних видань України, Росії, 

англомовних видань США, Німеччини, Нідерландів та Китаю з 

геоінформаційної тематики. Найбільшу джерельну базу опрацьовано в  

українських виданнях у сферах географії, картографії, геодезії, 

геоінформатики, комп’ютерних наук, економіки та державного управління. 

В процесі опрацювання видань було відібрано та проаналізовано 

близько 200 публікацій понад 200 вітчизняних та зарубіжних авторів, які 

стосуються геоінформаційних систем (ГІС) загалом та їх застосування в 

суспільній географії зокрема. Їхні класифікації та класи були визначені 

виходячи з реально існуючих публікацій. Ці публікації загалом можна 

класифікувати за категорією дослідження – на фундаментальні і прикладні. 

В рамках категорії фундаментальних досліджень виділяємо 

класифікацію за рівнем дослідження – на теоретичні і методичні. 

Теоретичні публікації класифікуємо за аспектами. В результаті 

виділяємо чотири класи: теорія геоінформатики, теорія баз даних, теорія ГІС 

і  ГІС-технологій і теорія геоінформаційного моделювання. 

Методичні публікації можна класифікувати за: змістом, джерелами 

даних, способом використання ГІС, застосуванням Інтернету та розмірністю 

проектованих об’єктів. За змістом публікацій виділяємо наступні класи: 

алгоритми створення ГІС, окремі компоненти ГІС, новинки у сфері ГІС та 

ГІС-геопортали. За джерелами даних виділяємо такі класи: дані 

дистанційного зондування Землі, дані онлайн-ГІС-сервісів, статистичні дані, 

друковані картографічні дані, та поєднання різних типів даних. За способом 



використання ГІС виділено наступні класи: з використанням одного ГІС-

пакету, з використанням кількох ГІС-пакетів, з використанням довільного 

ГІС-пакету, з використанням одного онлайн-сервісу, з використанням 

кількох онлайн-сервісів та із спільним використанням ГІС-пакетів і онлайн-

сервісів. В межах публікацій з використанням одного ГІС-пакету виділяємо 

підкласи на основі конкретного ГІС-пакету: ArcGIS, MapInfo, Geomedia та 

інших. За ознакою застосування Інтернету виділено два класи: з 

використанням та без використання Інтернету. За розмірністю проектованих 

об’єктів виділено два класи: стаціонарні та нестаціонарні. В межах першого 

виділено такі підкласи як двовимірні та тривимірні об’єкти, в межах другого 

– тривимірні та чотиривимірні. 

В межах категорії прикладних досліджень виділяємо такі класифікації 

публікацій: за територіальним охопленням досліджуваних об’єктів, за 

сферами застосування в суспільній географії, за джерелами даних, за 

способом використання ГІС, за застосуванням Інтернету, за способом 

представлення результатів досліджень та за розмірністю проектованих 

об’єктів. Класифікації за джерелами даних, способом використання ГІС, 

застосуванням Інтернету та розмірністю проектованих об’єктів аналогічні 

виділеним у межах методичних публікацій. За територіальним охопленням 

досліджуваних об’єктів виділяємо наступні класи публікацій: глобальні, 

єврорегіональні, загальнодержавні, регіональні, субрегіональні та міські. За 

сферами застосування в суспільній географії виділяємо класи публікацій, 

присвячених дослідженню: географії населення, соціальної, економічної, 

політичної географії, а також дослідження суспільно-географічного 

комплексу. За способом представлення результатів досліджень виділяємо 

дослідження, результатами яких є: бази даних, електронні карти, електронні 

атласи, друковані карти, друковані атласи та спеціалізовані ГІС. Розглянемо 

детальніше класифікацію теоретичних публікацій за аспектами. 

 Теорія геоінформатики представлена працями М. Якимчука,                

А. Кулінковича, В. Зайченка, В. Путренка, О. Черкашина та інших. Зокрема, 



М. Якимчук та А. Кулінкович аналізують визначення геоінформатики, 

окреслюють її об’єкт, предмет, головні завдання, а також етапи розвитку 

геоінформатики в Україні. В. Страхов висловлює думку про формування 

нової (третьої) парадигми в науках про Землю – парадигми геофізики та 

геоінформатики. В. Путренко розглядає питання взаємодії географії та 

геоінформатики, визначає можливі напрямки подальшого розвитку 

геоінформатики. О. Черкашин виділяє геоінформаційну географію, яку 

вважає сучасною стадією розвитку географії.   В. Зайченко називає основний 

недолік геоінформатики – недостатній розвиток теоретичних основ  та 

несформоване поняття «геоінформатика».  В. Шипулін подає своє бачення 

ГІС-парадигми. І.М. Воронін та І.І. Воронін характеризують нові 

інформаційні напрямки географічних досліджень та висловлюють думку про 

формування в рамках географії блоку технічних наук, до складу якого, окрім 

геоінформатики, можуть увійти також географія ІТ-сектору, географія 

Інтернету, зв’язку і телекомунікацій, віртуальна, комп’ютерна географія. 

 Теорія баз даних представлена працями В. Путренка, Е. Бондаренко, 

О. Мкртчяна та О. Коренця. Теорія ГІС і  ГІС-технологій розглянута у працях 

багатьох авторів, серед яких Л. Руденко, Ю. Карпінський, В. Грицевич, 

І. Круглов, В. Чабанюк, А. Лященко, О. Поліщук, О. Іщук, А. Мельник та 

інші. У своїх працях автори подають визначення понять ГІС, ГІС-технологій, 

історію їх розвитку, сучасний стан та перспективи, розглядають міжнародний 

досвід та шляхи розвитку в Україні інтелектуальних геоінформаційних 

систем, наукові принципи створення та ефективного функціонування 

універсальних ГІС, структуру ГІС, функціональні можливості різних ГІС-

пакетів, подальші перспективи розвитку ГІС та ГІС-технологій в зв’язку з 

застосуванням даних дистанційного зондування Землі та Інтернету, 

інформаційне і програмне забезпечення створення ГІС, тенденції 

застосування мов програмування в ГІС. Прикладні аспекти використання ГІС 

суспільно-географічного змісту розглядаються у праці К. Мезенцева, 

Я. Олійника, А. Степаненка та інших. 



Теорія геоінформаційного моделювання представлена працями  

Л. Руденка, Т. Козаченко, Е. Бондаренка та інших, в яких розглядаються 

теоретичні аспекти геоінформаційного моделювання, концептуальні засади 

створення ГІС регіону, а також особливості моделювання 3D і 4D об’єктів. 

Серед класифікацій методичних публікацій детальніше розглянемо 

класифікацію за змістом. Алгоритми створення ГІС розглядаються у працях 

О. Барладіна, П. Ярошука, Н. Шафранської, С. Єремєєва та інших. В окрему 

групу тут слід виділити публікації, присвячені питанням розробки структури 

та змісту певних ГІС та електронних атласів. Авторами таких публікацій є 

Л. Руденко, Т. Козаченко, В. Молочко, С. Давидчук та інші. Дослідженню 

окремих компонентів ГІС присвячені публікації В. Путренка, А. Васильєва, 

Р. Шевченка та інших. Новинки у сфері ГІС розглядаються у працях 

А. Мельника та ряду зарубіжних авторів, серед яких: С. Кінбергер, Д. Тіде, 

Ф. Фішер та інші. ГІС-геопортали, їх функціональні можливості, еталонна 

модель та засоби її реалізації розглядаються у працях А. Лященка, А. Черіна, 

А. Кошкарьова, В. Каракіна та інших. Серед класифікацій публікацій 

прикладного характеру розглянемо класифікацію за сферами застосування в 

суспільній географії. Публікації у сфері географії населення присвячені 

дослідженню розміщення населення за допомогою ГІС-технологій, міських 

поселень, систем розселення, створенню містобудівних локальних ГІС,  

проектуванню міст у 3D і  4D, застосуванню ГІС-технологій у лінгвістично-

географічних дослідженнях. 

У публікаціях з соціально-географічної тематики подаються 

дослідження, що стосуються географії торгівлі, освіти,  науки та інноваційної 

діяльності України, рекреаційної географії, а також медичної географії. 

Окремі публікації присвячені створенню карт банківської системи України та 

картографуванню соціальних пріоритетів розвитку регіонів з використанням 

ГІС-технологій. Публікації у сфері економічної географії присвячені 

геоінформаційному картографуванню малих підприємств України, 

застосуванню ГІС-технологій у дослідженні впливу транспортно-



комунікаційних осей на соціально-економічний розвиток регіонів України, 

підходам до побудови геоінформаційної моделі транспортної мережі міста та 

використанню ГІС-технологій для забезпечення аналізу та планування 

телекомунікаційних мереж України. Окремі публікації О. Барладіна, 

І. Бусола, О. Скляра, В. Андерсона та інших присвячені дослідженню 

суспільно-географічних комплексів різних регіонів України. 

Політико-географічний напрямок представлений публікаціями 

Л. Руденка, Д. Ляшенка, С. Казакова, О. Кондратюк, М. Трюхана та інших. 

Висновки. Проведений аналіз показує, що в Україні переважна 

кількість досліджень з геоінформаційної тематики здійснюється в 

природничо-географічних напрямках. У цілому, суспільно-географічний 

напрямок представлений досить слабо. Є окремі публікації, що стосуються 

систем розселення, геоурбаністики, соціальної географії. Ми не виявили 

публікацій, присвячених географії культури, релігії, способу життя, 

споживання тощо. Мало публікацій з економіко-географічної тематики. Вони 

стосуються переважно географії комунікацій; лише одна публікація 

присвячена дослідженню геопросторової організації підприємств в Україні. 

Прикладів застосування ГІС в інших напрямках економічної географії, 

зокрема в географії промисловості, сільського господарства, будівництва, в 

розглянутих публікаціях немає. У сфері політичної географії є публікації, 

присвячені дослідженню передумов входження України до ЄС, створенню 

ГІС єврореґіону «Ярославна», досвіду реконструкції адміністративно-

територіального поділу Криму та розгляду геоінформаційного забезпечення 

делімітації та демаркації державного кордону України. 

Більшість публікацій стосується застосування ГІС у прикладних 

дослідженнях окремої вузької сфери. Серед опрацьованих публікацій 

застосування ГІС при дослідженнях суспільно-географічних комплексів 

розглядається на прикладі Причорномор’я, Прикарпатського реґіону, 

Київської області, м. Харкова та м. Запоріжжя. Застосування ГІС для 

суспільно-географічного дослідження інших регіонів України не виявлено. 


