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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Розвиток картографії в умовах застосування досягнень 
науково-технічного прогресу обумовив практичну появу нових картографічних 
творів, серед яких важливої ролі та популярності набули інтерактивні карти, що є 
динамічними геозображеннями та функціонують лише в комп’ютерному 
середовищі.  

Зміст інтерактивних карт у переважній більшості випадків їх використання 
формується на основі тісної двосторонньої діалогової взаємодії користувача (з його 
відповідними практичними потребами) і програмно-технічного забезпечення 
(сервісу) та характеризується проведенням вибірок із сукупності представлених в 
легенді елементів (шарів, показників картографування тощо); можливостями: 
перегляду зображення у певному режимі відображення, формулювання та 
проведення запитів, одержання необхідної інформації з бази даних у явному або 
неявному вигляді.  

Інтерактивними можуть бути карти різних видів відповідно до існуючої 
класифікації географічних карт за змістом (їх перелік співпадає з блоками і 
сюжетами статичних карт і є практично невичерпним), а також типів (наприклад, 
згідно з розподілом у залежності від складових змісту характеристик явищ і 
процесів та рівня синтезу: аналітичних, синтетичних і комплексних). 

Виходячи з аналізу останніх досягнень і публікацій, доцільно стверджувати, що 
питання розроблення інтерактивних карт сьогодні загалом знаходяться у практичній 
площині. В невеликій кількості робіт вітчизняних та зарубіжних авторів розкриті 
переважно методичні особливості використання функціональних можливостей 
існуючого програмного забезпечення для створення інтерактивних карт в основному 
навчального, довідкового та туристського спрямування. Інші призначення та 
тематика інтерактивних карт (за видами і типами) широкого розповсюдження, 
зокрема, в Україні ще не набули у зв’язку з існуванням невирішених питань 
теоретико-методологічного характеру, які розглядаються в даній дисертаційній 
роботі. З погляду на викладене, обрана тема є актуальною і перспективною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана у відповідності з напрямами наукових досліджень, що ведуться 
географічним факультетом Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Зокрема, результати, отримані в роботі, пов’язані з виконанням 
держбюджетних тем: кафедри економічної та соціальної географії № 16БП050-02 
“Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських 
територій” (номер державної реєстрації 0116U002636, 2016–2017 роки), підрозділ 
4.2 (у співавторстві); кафедри землезнавства та геоморфології № 15БП050-01 
“Розробка теоретико-методологічних засад, структури та програмного забезпечення 
інтерактивного електронного атласу великого міста (на прикладі міста Києва)” 
(номер державної реєстрації 0115U000262, 2015–2016 роки), підрозділ 2.3 (у 
співавторстві).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формулювання 
теоретико-методологічних і методичних особливостей створення нового виду 
картографічних творів – тематичних інтерактивних карт територій різного 
регіонального рівня (на прикладі інтерактивних карт критичної інфраструктури 
міста Києва). 
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Досягнення поставленої мети стало можливе через послідовне виконання ряду 

завдань, до яких віднесено: 
− аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду створення інтерактивних 

картографічних моделей та сервісів з виявленням стану розроблення даного питання 
та існуючих невирішених частин визначеної проблематики; 

− обґрунтування теоретичних положень створення інтерактивних карт у 
рамках подальшого розвитку геоінформаційної теоретичної концепції в картографії, 
зокрема; удосконалення понять і термінів їх розроблення, визначення 
функціональності та вимог до тематичного змісту вказаних карт різних видів і типів; 

− формулювання принципів створення тематичного змісту інтерактивних карт 
у їхній взаємодії з актуальними науковими підходами; переліку способів 
картографічного зображення, що застосовуються на інтерактивних картах; видів, 
типів та особливостей представлення легенд інтерактивних карт в інтерфейсі 
програмного забезпечення їх функціонування;  

− визначення переліку необхідного інформаційно-програмного забезпечення 
для створення тематичного змісту інтерактивних карт у рамках існуючих відкритих 
геосервісів та особливостей їх розповсюдження; 

− розроблення авторського алгоритму створення тематичного змісту 
інтерактивних карт (на прикладі об’єктів критичної інфраструктури міста Києва); 

− наочне представлення створених елементів тематичного змісту 
інтерактивних карт міста Києва з показом розміщення, концентрації, забезпечення, 
динаміки об’єктів критичної інфраструктури та можливістю одержання додаткової 
інформації по них у некартографічній формі. 

Об’єктом дослідження є критична інфраструктура міста Києва як частина 
реальної дійсності, що підлягає картографуванню та відображується на 
інтерактивних картах її тематичною складовою. 

Предметом – науково-практичні аспекти створення тематичного змісту 
інтерактивних карт регіонів (на прикладі міста Києва): підходи, принципи, прийоми, 
алгоритми. 

Методологія, методи, використані матеріали. Теоретико-методологічну базу 
дослідження складають: парадигма кіберкартографії та геоінформаційна концепція, 
що розвивається на її основі; теперішні уявлення про роль картографічного методу у 
вивченні реальних і уявних об’єктів, явищ і процесів, які базуються на високій 
ефективності створення (композиції) та застосування карт у комп’ютерному 
середовищі, в тому числі геоінформаційних системах (ГІС), а також комунікаційних 
каналів для одержання, обробки і передавання просторових даних. 

У ході дослідження було застосовано загальнонаукові та конкретно-наукові 
методи і підходи: системний підхід та системно-структурний аналіз – для 
окреслення головних ознак, понять і принципів створення тематичного змісту 
інтерактивних карт; описовий та історичного порівняння – при аналізі основного 
доробку з проблематики дослідження; інформаційний – для вивчення об’єктів 
картографування; моделювання (структурно-графічне, математико-картографічне, 
картографічне) – у визначенні тематики та змісту карт; математичні методи – для 
математичної обробки статистичної інформації; кібернетичні методи – в 
опрацюванні методик створення інтерактивних карт і використанні сучасних 
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програмних продуктів. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали звітні та опубліковані 
матеріали Державної служби статистики України, її регіональних підрозділів у місті 
Києві; опубліковані матеріали у вигляді картографічних та текстових джерел, 
фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, наукової бібліотеки 
ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
інших бібліотек; джерела інформації мережі Інтернет, зокрема, відкриті дані щодо 
об’єктів критичної інфраструктури. 

У процесі виконання роботи були використані матеріали монографій, 
публікацій у фахових наукових виданнях, інших публікацій, з яких необхідно 
особливо вказати на праці вітчизняних (Е. Л. Бондаренко, Н. О. Бубир, 
Т. І. Козаченко, Д. О. Ляшенко, А. А. Лященко, Л. Г. Руденко, Я. В. Смірнов, 
В. О. Шевченко та ін.) і зарубіжних (О. М. Берлянт, С. Блейк, A. Дойл, 
О. В. Кошкарьов, Ф. Лочтер, К. О. Саліщев, В. С. Тікунов, P. Fu, M. J. Kraak, 
F. J. Ormeling, Z. R. Peng, A. Rock, J. Sun, M. Tsou та ін.) вчених. 

При проведенні статистичного та геоінформаційного аналізу даних, створенні 
експериментальних зразків карт і відпрацюванні методик картографування 
використаний програмний продукт ArcGIS online та повнофункціональна 
геоінформаційна система з відкритим кодом QGIS 3.0 Girona.  

Візуалізація результатів дослідження в мережі Інтернет здійснювалась на 
основі загальнодоступних засобів: HTML, CSS, JavaScript, а також відкритої 
картографічної бібліотеки Leaflet 1.3.3. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній 
роботі вперше:  

− сформульовано наукові основи розроблення тематичного змісту 
інтерактивних карт міста Києва, що визначають їх сутність, методологію, підходи до 
формування / використання інформаційної бази; 

− обґрунтовано перелік способів картографічного зображення, що можуть 
бути застосованими на інтерактивних картах для представлення об’єктів, явищ і 
процесів; 

− проведено геоінформаційне картографування критичної інфраструктури 
міста Києва матеріальної платформи зі створенням відповідних інтерактивних карт 
різних видів і типів на базі географічних основ краудсорсингових сервісів; 

удосконалено: 
− поняттєвий апарат створення / використання електронних карт; 
− підходи до розробки легенд інтерактивних карт: їх видів, типів, 

особливостей представлення в інтерфейсі програмного середовища; 
− прийоми використання інструментів геоінформаційного аналізу та інших 

комп’ютерних ефектів для створення картографічних моделей з інтерактивними 
функціями; 

набули подальшого розвитку науково-методичні підходи до використання 
засобів геоінформаційного картографування та програмування з метою візуалізації 
інформації про об’єкти реальної дійсності, що характеризують елементи критичної 
інфраструктури міста Києва. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в дисертаційній 
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роботі теоретико-методологічні, методичні та практичні основи розробки 
тематичного змісту інтерактивних карт міста Києва, збагачують загальну теорію 
картографії та картографічний метод дослідження і можуть знайти своє 
застосування, зокрема, у системі управління об’єктами критичної інфраструктури 
великого міста; в учбовому процесі як навчальні завдання під час опанування 
окремих дисциплін (“Геоінформаційні системи і технології”, “ГІС і бази даних”, 
“Веб-картографування”), довідка № 050/645-30 від 01 листопада 2018 року. 

Окремі наукові результати використовувались при виконанні науково-
дослідних робіт кафедри економічної та соціальної географії за темою № 16БП050-
02 “Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських 
територій” (2016–2017 роки); кафедри землезнавства та геоморфології – № 
15БП050-01 “Розробка теоретико-методологічних засад, структури та програмного 
забезпечення інтерактивного електронного атласу великого міста (на прикладі міста 
Києва)” (2015–2016 роки), довідка № 050/644-30 від 30 жовтня 2018 року. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібною науковою 
працею, в якій реалізовано ідеї автора щодо розроблення науково-практичних основ 
створення тематичного змісту інтерактивних карт (на прикладі об’єктів критичної 
інфраструктури міста Києва) для їх практичного використання.  

Автором самостійно обґрунтовано наукові положення, висновки та 
рекомендації, які виносяться на захист. Здобувач особисто виконала усі види 
геоінформаційного та статистичного аналізу даних, провела геоінформаційне 
картографування на визначеному територіальному рівні, створила інтерактивні 
тематичні карти критичної інфраструктури для території міста Києва. 

Частка участі автора в наукових працях у співавторстві складає рівний відсоток 
та залежить від кількості співавторів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та матеріали 
досліджень, пов’язані з її виконанням, доповідались на 8 наукових семінарах і 
конференціях національного та міжнародного рівня, в т. ч.: Міжнародній науковій 
конференції студентів та аспірантів, присвяченій пам’яті професора Г. П. 
Дубинського (Харків, 2016, 2017); ХІІ З’їзді Українського географічного товариства 
“Українська географія: сучасні виклики” (Вінниця, 2016); Міжнародній науково-
практичній конференції “Картографія та вища школа” (Київ, 2016, 2018); 7 науково-
практичній конференції “Національне картографування: картографічні твори у 
пізнанні та розвитку регіонів” (Київ, 2016); науково-практичній конференції 
студентів і аспірантів “Шевченківська весна” (Київ, 2017); науково-практичній 
конференції “Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети” (Житомир, 
2017). 

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 15 наукових праць (6 
праць написано без співавторів і 9 – у співавторстві), у тому числі 5 статей у 
наукових фахових виданнях України та 1 стаття у зарубіжному періодичному 
науковому журналі, що входить до наукометричної бази даних “РІНЦ” (3.5 др. арк., 
автору належить 3.0 др. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Вона викладена на 196 
сторінках тексту (основна частина на 150 сторінках); включає 5 таблиць, 29 рисунків 
(з них 22 карти). Список використаних джерел містить 119 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У першому розділі “Вивчення досвіду створення інтерактивних карт” для 
розуміння сутності та змісту процесів, пов’язаних зі створенням і використанням 
нового виду електронних картографічних творів – інтерактивних карт – і 
подальшого формулювання теоретико-методичних положень розробки окремого 
напряму сучасної картографії, через призму картографічного методу розглянуто 
вихідні поняття з обраної тематики наукового дослідження, встановлено можливий 
їх взаємозв’язок та підпорядкування. Це: “інтерактивна карта” “інтерактивність” та 
“інтерактивне картографування” (“інтерактивне створення / використання карт”). 

Інтерактивна карта – це електронне динамічне геозображення, що функціонує 
виключно в комп’ютерному середовищі. При цьому, логіка підказує, що у назві 
карти “інтерактивна” вкладено не лише пристрій (засіб) її відображення, яким є 
екран комп’ютера, але й наявність закладених додаткових функцій, через які 
визначається її динамічність. Зміст інтерактивної карти та інтерактивних карт 
формується на основі двосторонньої взаємодії користувача (з його відповідними 
практичними потребами) з програмно-технічним забезпеченням і є обов’язково 
варіативним. 

Програмою (а також додатково користувачем) забезпечується ряд 
функціональних характеристик, що власне підтримують інтерактивність карти (є 
поняттям, яке розкриває характер і ступінь взаємодії між об’єктами (показниками 
картографування, елементами змісту, умовними позначеннями)): 

− комбінування (відображення) елементів змісту відповідно до вимог 
користувача, що характеризується створенням вибірок з використанням екранних 
засобів інтерфейсу (з представленої легенди), пошукових можливостей 
інформаційної бази з її оновленням в режимі реального часу; 

− зміна перегляду зображення та проведення масштабування, що в тому числі 
визначає базове (необхідне) змістове навантаження у певному режимі відображення 
(масштабі);  

− навігаційно-пошукові сервіси з можливостями прокладання оптимального 
маршруту і проведення відповідних картометричних операцій та аналітичних 
побудов; 

− наявність гіперпосилань для швидкого переходу (доступу) до необхідної 
інформації (зображувальних засобів, тексту, додаткових даних тощо). 

При відсутності єдиного стандартизованого терміну для застосування в 
картографії вона (інтерактивність, з погляду розкриття характеру взаємодії 
показників картографування) виступає принципом організації системи (в даному 
контексті – інтерактивної карти), при якому мета (представлення проміжного або 
кінцевого результату картографування у певний момент часу) досягається 
інформаційним обміном її елементів. Такими є всі складові, за допомогою яких 
відбувається в певний момент часу взаємодія з іншою системою / людиною.  

Розкриваючи сутність поняття інтерактивне картографування, доцільно 
говорити про більш широке розуміння його змісту, що є процесом інтерактивної 
обробки даних усіма можливими засобами (з екрану, за допомогою виборів з баз 
даних на основі різноманітних запитів), програмування (закладення) інтерактивних 
функцій карти з реалізацією їх у її інтерфейсі та представлення кінцевого 
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(вихідного) результату інтерактивної карти для практичного використання. За умови 
включення останньої складової роботи з інтерактивними картами до визначення 
поняття інтерактивного картографування воно набуває розширеного значення і 
трактується як “інтерактивне створення / використання карт”. 

Під час вивчення зарубіжного досвіду розроблення інтерактивних карт 
встановлено, що сучасний напрям їх створення більше пов’язаний з практикою, має 
значні перспективи подальшого розвитку завдяки таким факторам: перетворення 
мережі Інтернет до глобального, масово доступного, потужного, 
поліфункціонального, необхідного засобу комунікації, що відбулось протягом 
перших десяти-п’ятнадцяти років третього тисячоліття; розширення спектра 
застосування технологій GPS, широкого розповсюдження індивідуальних приладів, 
обладнаних ними, дані з яких легко експонуються у веб-просторі в режимі 
реального часу; поява (як конкуренція раніше існуючим платним системам веб-
картографії) нових спеціалізованих онлайн-технологій та безкоштовного 
програмного забезпечення з відкритим кодом, простішого у використанні; ширшого 
впровадження стандартизованих наборів баз даних у вигляді загальнодоступної, в 
тому числі для громадськості, просторової інформації (даних аерофотозйомки, 
супутникових знімків тощо), що асоціюється з поняттям інфраструктур просторових 
даних, даних ГІС та можливості користування цими системами.  

Досить простим і швидким способом створення інтерактивних карт 
користувачами для користувачів стали картографічні краудсорсингові сервіси 
(Google Maps, OpenStreetMap та ін.), які надають доволі високу точність 
картографічної інформації за рахунок того, що карти на певну місцевість можуть 
створюватися і оновлюватися жителями даної місцевості, чи людьми, які там колись 
перебували. Але, не зважаючи на це, потрібно забезпечити досить ретельну 
перевірку усієї інформації, яка наноситься на карту, оскільки вона не обов’язково 
відображається фахівцями з відповідною освітою, а й пересічними громадянами. 

На основі аналізу встановлено, що до головних напрямів створення 
інтерактивних картографічних моделей в Україні відносяться розробки:  

− загальногеографічних, спеціальних, рідше тематичних інтерактивних карт 
(точніше загальногеографічного, спеціального та тематичного змісту інтерактивних 
картографічних моделей з розширенням їх функціональності) на базі географічних 
основ краудсорсингових сервісів (відповідно до класифікації географічних карт за 
змістом);  

− довідкових картографічних сервісів загальнодержавного, регіонального та 
локального значення; навчальних інтерактивних карт (картографічних посібників 
для вивчення навчальних предметів) (відповідно до класифікації географічних карт 
за призначенням); 

− аматорських нових тематичних елементів змісту на базі географічних основ 
існуючих картографічних сервісів (які виходять за межі класифікації тематичних 
карт за блоками у традиційних групах). 

Маючи кінцеве та поточне призначення щодо використання, визначено два 
технологічні рішення створення вітчизняних інтерактивних карт. Першим є 
застосування мультимедійних засобів, другим – ГІС. Замовниками інтерактивних 
картографічних розробок в Україні виступають запити суспільної практики щодо їх 
використання. Конкретну реалізацію здійснюють всі суб’єкти через відповідних 
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фахівців, що у своїй діяльності працюють з просторовою інформацією, за 
допомогою якої виконуються різноманітні прикладні завдання і приймаються 
відповідні рішення. Головними напрямами створення вітчизняних інтерактивних 
картографічних творів є їх розроблення у відповідності до класифікації 
географічних карт за змістом та призначенням. Зважаючи на зростаючу 
популярність інтерактивних карт серед різних груп користувачів, перспективними 
мають стати нові тематичні напрями проблемно-орієнтованого картографування. 

Авторське місце процесом написання дисертації визначається науковим 
обґрунтуванням та практичним розробленням багатофункціональної тематичної 
інтерактивної карти регіону (міста Києва) на базі другого технологічного рішення 
(технології ГІС) з обранням актуальних тематичних показників картографування – 
об’єктів критичної інфраструктури, їх розміщення, концентрації, забезпеченості 
регіону, населення, особливостей доступу, впливу на населення та природне 
середовище тощо. Послідовність виконання поставлених дослідницьких завдань 
представлено алгоритмічною моделлю, рис. 1. 

 
Рис. 1. Алгоритмічна модель проведення дослідження зі створення 

інтерактивних тематичних карт критичної інфраструктури міста Києва. 
У другому розділі дисертації “Теорія та методологічні особливості розробки 

тематичного змісту інтерактивних карт” виявлено, що поява інтерактивних карт, 
як картографічних творів, що створюються в режимі діалогової взаємодії 
розробника з комп’ютерною системою та забезпечують вказану властивість 
(взаємодію) у процесі їх використання, об’єктивно зумовлена обґрунтуванням 
парадигми кіберкартографії (запропонованої Ф. Тейлором, 1997), подальшим 
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удосконаленням геоінформаційної теоретичної концепції в ній, а також розвитком 
комп’ютерних ефектів, які дали поштовх до застосування динамічних графічних 
змінних на електронних картах і по суті перетворили мультимедійні картографічні 
(гео-) зображення до творів, що сформували вказану особливу групу. 

В рамках сучасного стану концепції геоінформаційного картографування 
створення інтерактивних карт має ряд головних особливостей: застосування нових 
технологічних рішень, що дозволять представити показники картографування за 
допомогою динамічних графічних змінних, які формують модифікації способів 
картографічного зображення; можливе використання географічних основ існуючих 
віртуальних глобусів або краудсорсингових сервісів; зазначення у базі даних 
координат об’єктів картографування у явному вигляді; необхідність використання 
виокремлених бібліотек зображувальних засобів для представлення даних 
способами картографічного зображення; застосування мов програмування для 
прописування коректності відображення показників на карті. 

Виходячи з одержаних знань щодо видів та типів інтерактивних карт, а також 
їх місця в системі класифікації картографічних творів, то за першою ознакою вони 
співпадають з існуючими видами географічних карт, формуючи їх класичні сюжети 
(для тематичних і спеціальних творів), які можуть бути розширеними у зв’язку із 
запитами практики або конкретних споживачів; за другою ознакою (типами карт) 
інтерактивні карти повністю відповідають виділеним найменуванням у 
відповідності з існуючими класифікаціями (К. О. Саліщев, 1990; О. М. Берлянт, 
2002; В. О. Шевченко, Е. Л. Бондаренко, 2005).  

За масштабами та територіальним охопленням особливість інтерактивних 
карт, що розробляються на базі географічних основ віртуальних глобусів чи 
краудсорсингових сервісів, полягає у використанні реалізованого в них принципу 
мультирівневої генералізації, згідно з яким зміст карти формується у відповідності 
до масштабу її відображення відеоекранними засобами і тут класичні масштабні 
ряди у класифікації карт на дрібномасштабні, середньомасштабні, великомасштабні 
втрачають свою актуальність. Існуючий розподіл за територіальним охопленням, а 
також обґрунтування територіальних рівнів розроблення інтерактивних тематичних 
карт безпосередньо пов’язані з темою дослідження. 

У роботі доведено, що формулювання та структуризація основних понять, 
необхідних для проведення даного дослідження, має базуватись на існуючому 
досвіді розроблення поняттєвого апарату сучасної картографії та вказує на 
доцільність використання структурних блоків, якими (за результатами використання 
загальнонаукового методу аналогій), є 4 блоки: загальний; просторово-часового 
базису; практичної спрямованості; програмно-технічних особливостей.  

Загальний блок поняттєвого апарату розкриває сутність понять: 
“інтерактивність” (у загальному розумінні та в картографії), “ступінь 
інтерактивності” (в загальному та у картографічних дослідженнях), “інтерактивна 
карта”, “інтерактивна картографічна модель”, “інтерактивний атлас”, 
“інтерактивний картографічний сервіс”, “інтерактивна картографічна розробка”, 
“створення інтерактивних картографічних розробок”, “інтерактивність 
картографічної розробки”, “ступінь інтерактивності картографічної розробки”. 

В рамках розкриття змісту понять автор, доповнюючи означення інтерактивної 
карти, визначає її як таку, що надає можливості різної тісноти двостороннього 
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зв’язку між суб’єктом (розробником, картографом, користувачем) та програмним 
забезпеченням у відповідності до реалізованого (запрограмованого) ступеня 
інтерактивності. 

Блок просторово-часового базису (як методологічно базовий у системі понять 
усього загальногеографічного, тематичного та спеціального картографування), 
конкретизує і географічно прив’язує відповідні об’єкти, явища чи процеси, що 
показуються на інтерактивній карті. Просторова його складова визначається 
територіальними рівнями розроблення інтерактивних карт, яким мають стати 
загальновстановлені ієрархічні рівні (відповідно до існуючої класифікації 
географічних карт за територіальним охопленням). 

Блок практичної спрямованості є важливою підсистемою понять, які 
дозволяють за допомогою картографічного методу дослідити стан, структуру, 
розвиток об’єкта дослідження. Він розкриває сутність понять, що визначають місце 
процесу створення інтерактивних карт у системі картографічних знань та вирішенні 
за допомогою вказаних творів науково-практичних завдань згідно з призначенням, 
тематикою та на основі функціонального наповнення.  

Блок програмно-технічних особливостей створення / використання 
інтерактивних карт включає поняття, пов’язані з алгоритмами створення вказаних 
творів на базі програмного і технічного забезпечення, яке може бути використане 
для цього. 

Обґрунтовано обрання методології проведення наукового-дослідження з 
розробки теоретико-методичних основ створення інтерактивних тематичних карт, на 
базі якої сформульовано наукові підходи (загальнонаукові, конкретно-наукові) та 
застосовано відповідні їх принципи (загальнонаукові – об’єктивності, розвитку, 
історизму, сходження від абстрактного до конкретного, загального зв’язку та 
взаємодії, причинності, системності, термінологічний, когнітивний (пізнавальний); 
конкретно-наукові – геосистемний, регіоналізації, антропоцентризму, 
інваріантності, геоінформаційного моделювання, оцінковості, конструктивізму). 
Вибір останніх для даного дослідження здійснено на основі розробленої методології 
геоінформаційного тематичного картографування (Е. Л. Бондаренко, 2007).  

Картографічне представлення тематичних показників на інтерактивних картах 
визначається адекватним використанням способів картографування об’єктів, явищ і 
процесів шляхом їх порівняння для встановлення взаємодії у процесі проведення 
наступних (експериментальних) етапів дослідницької роботи. Така взаємодія, що 
поєднує класичні способи картографування з уточненнями в назвах або 
модифікаціями; способи, реалізовані у ГІС з використанням статичних графічних 
змінних; способи у різнофункціональному програмному забезпеченні (з 
динамічними графічними змінними та мультимедійними ефектами), автором 
представлена у вигляді табличної моделі, табл. 1. 

Проведений аналіз існуючих теоретичних напрацювань і практичних розробок 
також дозволив встановити особливості подання легенд існуючих інтерактивних 
карт і визначити найбільш оптимальні їх типи (комплексні, типологічні, синтетичні) 
у процесі створення останніх для задоволення всезростаючих потреб користувачів 
такими картографічними творами. 

Процес практичного користування інтерактивними картами обумовив 
обґрунтування можливих типів легенд інтерактивних карт, що визначаються не 
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лише тематикою та кількістю відображених об’єктів (явищ, процесів), складністю їх 
понять, а й функціональністю, яка додатково розкриває зміст показника 
картографування.  

Таблиця 1 
Взаємодія способів картографічного зображення. 

№ 

Способи картографічного зображення: 

класичні з 
уточненнями в 
назвах або 
модифікаціями 

у повнофункціональних ГІС 
(статичні) 

у різнофункціональному 
програмному забезпеченні 
(з динамічними графічними 
змінними та мультимедійними 
ефектами) 

1.  
Локалізовані 
(статичні) та 
динамічні значки 

Окремі значення Зміна місцеположення, форми та 
кольорового тону, “мигання знаків” 

Інтервали значень (точкові) Наростаючі значки (зміна розміру) 
Градуйовані фігури Динамічні фігури Лінійні геометричні фігури 
Структурні геометричні 
фігури 

Зміна внутрішньої структури 

2.  Лінійні знаки 

Окремі значення Динаміка кольорового тону 

Інтервали значень  
(лінійні) 

Зміна форми та/або кольорової 
насиченості відповідно до зміни 
кількісних показників 

3.  
Знаки руху 
(геометрично точні 
або схематичні) 

Окремі значення 
Показ та зміна напрямків 
переміщень  

4.  Ареали Окремі значення Анімація розосереджених по площі 
елементів 

5.  Якісний фон Окремі значення Динаміка кольорового тону 

6.  Кількісний фон Інтервали значень 
(площинні) 

Зміна кольорової насиченості 
відповідно до зміни кількісних 
показників 

7.  

Точковий (з 
рівномірним або 
реальним 
розміщенням точок) 

Густота точок Зміна щільності, кольорового тону 
та ваги точок 

8.  Ізолінії 
(псевдоізолінії) Поверхня Зміна форми (конфігурації), 

кольорової насиченості 

9.  Картодіаграми 

Інтервали значень (точкові) 
Зміна форми, кольорового тону Градуйовані фігури 

Лінійні геометричні фігури 
Структурні геометричні 
фігури 

Зміна внутрішньої структури, 
кольорового тону 

10.  Локалізовані 
діаграми 

Інтервали значень (точкові) 
Зміна форми, кольорового тону Градуйовані фігури 

Лінійні геометричні фігури 
Структурні геометричні 
фігури 

Зміна внутрішньої структури, 
кольорового тону 

11.  
Картограма 
(уточнена 
картограма) 

Інтервали значень 
(площинні) 

Зміна кольорової насиченості 
відповідно до зміни кількісних 
показників 

Такими типами динамічних легенд є кінцеві (загальні) та тимчасові (поточні, 



11 
які формуються у сеансі роботи з картою) варіанти, що дали змогу вказати на 
особливості, визначити переваги і недоліки користування такими легендами і 
відповідними картами. 

У третьому розділі “Інформаційно-програмне забезпечення створення 
тематичного змісту інтерактивних карт у рамках існуючих відкритих 
геосервісів” сформульовано типові функції багатофункціональної інтерактивної 
карти регіону, що обґрунтовується як вдалий аналог його комплексного 
електронного атласу. Такими визначено: комбінування (відображення) елементів 
змісту (показників картографування) відповідно до вимог користувача, що 
характеризується створенням вибірок з використанням екранних засобів інтерфейсу 
(з представленої легенди), пошукових можливостей інформаційної бази з її 
оновленням в режимі реального часу; зміна перегляду зображення та проведення 
масштабування, що в тому числі з визначенням базового (необхідного) змістового 
навантаження у певному режимі відображення (масштабі); навігаційно-пошукові 
сервіси з можливостями прокладання оптимального маршруту і проведення 
відповідних картометричних операцій та аналітичних побудов; наявність 
гіперпосилань і спливаючих діалогів для швидкого переходу (доступу) до необхідної 
інформації (зображувальних засобів, тексту, додаткових даних тощо). 

При розгляді інформаційного забезпечення створення тематичного змісту 
інтерактивних карт у рамках існуючих відкритих геосервісів визначено особливості 
розробки бази даних необхідної інформації для використання у вказаному процесі. 
Вибір формату (внутрішнього, зовнішнього або обмінного), а також чітке 
форматування, визначає можливості її використання у різних програмах, які 
підтримують надання показникам картографування інтерактивних функцій. 

Практично для об’єкта картографування розроблено структуру та внутрішнє 
наповнення зовнішньої тематичної бази даних у форматі csv (середовище MS Excel), 
що містить: перелік об’єктів критичної інфраструктури міста Києва матеріальної 
платформи (окремо загальнодержавного та окремо загальноміського значення, в 
різних таблицях); їх ідентифікатори (як ключові поля), що враховують належність 
до конкретної сфери чи галузі, а також значення (підпорядкування) – для об’єднання 
різних частин чи різних баз; явні координати в геоцентричній системі, які були 
попередньо визначені на основі можливостей краудсорсингових сервісів; 
атрибутивні характеристики (якісні, кількісні), що перетворюватимуться у 
показники картографування та/або будуть представлятись через спливаючі вікна по 
об’єктах картографування, які додатково забезпечуватимуть інтерактивність карти. 

Графічна прив’язка тематичних даних відбувається за існуючими способами 
геокодування або приєднання у геоінформаційному картографуванні, вибір чого 
залежить від вихідних даних та майбутнього способу їх відображення (тут мова йде 
про різні одиниці картографування та відповідні способи картографічного 
зображення). Для цього використовуються набори даних з просторовими 
посиланнями (координатами), що складаються з численних окремих файлів, які 
читаються в ГІС, в тому числі шейп-формату.  

Здійснено аналіз програмних продуктів, реалізованих за призначенням за 
чотирма технологічними рішеннями (платформа як послуга, PaaS (з англ. Platform 
as a Service); програмне забезпечення як послуга, SaaS (Software as а service); дані як 
послуга, DaaS (Data as а Service); інфраструктура як послуга, IaaS (Infrastructure as a 
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Service)) для вибору конкретних можливих та оптимальних варіантів щодо 
застосування у роботі. 

Програмне забезпечення обирається в залежності від наявних ресурсів, 
поставлених задач та очікуваних результатів його використання. Автор схиляється 
до думки, що ним може бути умовно-безкоштовна чи безкоштовна програма з 
розвинутою функціональністю стосовно переважної більшості сучасних способів 
картографічного зображення електронних карт, графічних змінних, наявності 
достатніх аналітичних функцій.  

В роботі використано продукт ArcGIS online, який для створення тематичних 
інтерактивних карт засобами веб-картографування, використовує географічні 
основи різного навантаження елементами загальногеографічного змісту для 
можливого вибору згідно з поставленими задачами та використання мультирівневої 
генералізації відповідно до застосованого методологічного принципу регіоналізації. 

У четвертому розділі дисертації “Методика розроблення тематичного змісту 
інтерактивних карт (на прикладі об’єктів критичної інфраструктури міста 
Києва)” опрацьовано вихідні поняття про критичну інфраструктуру в різних 
країнах, в т. ч. в Україні, її важливість, передумови картографування, структуру та 
обсяг карт.  

Поняття “критичної інфраструктури” в країні визначено у чинних 
нормативних актах. Зокрема, до неї віднесено сектори, системи або мережі, від 
яких залежить життєдіяльність населення, функціонування економіки і порушення 
роботи яких може призвести до негативних наслідків на загальнодержавному, 
регіональному або місцевому рівні. Це підприємства та установи (незалежно від 
форми власності) таких галузей, як енергетика, хімічна промисловість, транспорт, 
банки та фінанси, інформаційні технології та телекомунікації (електронні 
комунікації), продовольство, охорона здоров’я, комунальне господарство, що є 
стратегічно важливими для функціонування економіки і безпеки держави, 
суспільства та населення, виведення з ладу або руйнування яких може мати вплив на 
національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних 
матеріальних та фінансових збитків, а також людських жертв. 

Територією картографування в рамках проведення дослідження є місто Київ, де 
сконцентровані об’єкти критичної інфраструктури загальнодержавного і місцевого 
значення. Перелік загальнодержавних об’єктів критичної інфраструктури Києва 
матеріальної платформи визначений Постановою Кабінету Міністрів № 83 від 4 
березня 2015 року. Перелік об’єктів критичної інфраструктури кібернетичної 
платформи, розміщених у Києві згідно Постанови Кабінету Міністрів № 563 від 23 
серпня 2016 року є інформацією з обмеженим доступом.  

Критична інфраструктура є тим новим видом стратегічних об’єктів, що формує 
новий вид тематичних карт, а у випадку розробки багатофункціональної 
інтерактивної карти цієї тематики – складається з нових тематичних змістових 
елементів електронної карти. Такі карти входять в основному до різних блоків групи 
соціально-економічних карт, а окремі показники картографування (наприклад, 
негативна дія окремих об’єктів критичної інфраструктури на здоров’я населення) 
формують карти (елементи змісту багатофункціональних карт) групи еколого-
географічних карт.  

Структура усіх пропонованих карт критичної інфраструктури міста Києва 
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побудована за галузевим принципом, що характеризує сфери використання 
відповідних об’єктів різними суб’єктами. Всього нормативно затверджено 91 об’єкт 
загальнодержавного значення наступних галузей (сфер): оборона (13 об’єктів); 
паливно-енергетичний комплекс (14); транспорт (14); підприємства, що 
забезпечують розміщення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву 
(1); телекомунікації та зв’язок (14); авіаційна та ракетно-космічна промисловість (8); 
машинобудування (1); металургія (1); хімічна промисловість (2); наукова діяльність 
(13); фінансово-бюджетна сфера (5); сфера стандартизації, метрології та 
сертифікації (2); легка промисловість (1); поліграфія (1); охорона здоров’я (1). 

Обсяг карт критичної інфраструктури або перелік відповідних тематичних 
інформаційних шарів (показників) логічно залежить від кількості таких об’єктів у 
регіоні картографування, їх концентрації, зв’язків між ними, особливостей доступу 
до них, впливу на економіку, довкілля та життєдіяльність і здоров’я населення. 
Насамперед, основною картою (основними картами) критичної інфраструктури 
міста Києва є розміщення загальнонаціональних та загальноміських об’єктів (спосіб 
локалізованих значків). На основі цього логічними стають похідні карти 
концентрації об’єктів критичної інфраструктури по міських адміністративних 
районах (картодіаграм), забезпеченості, доступності, впливу, зв’язків тощо 
(картограми, псевдоізоліній, лінійних знаків, знаків руху) – по районах, а також у 
межах усієї території картографування. 

Сформульовано вимоги до створюваних карт: точність, детальність, 
конкретність, повнота. 

Точність як вимога до карт розміщення об’єктів критичної інфраструктури 
обумовлюється важливою роллю їх географічного положення (у центрі міста, на 
окраїнах, біля водних артерій, біля транспортних магістралей тощо). Вона набуває 
особливого значення при відображенні на інших картах показника концентрації 
даних об’єктів, що дасть змогу сформувати відповідні кластери у міському 
середовищі. Точність показу об’єктів критичної інфраструктури на карті 
забезпечується точністю визначення їх просторових координат. 

Вимога до детальності для карти розміщення об’єктів критичної 
інфраструктури полягає в показі усіх об’єктів окремим умовним знаком з 
передаванням графічними змінними виду діяльності та реальних чи уявних зв’язків.  

У забезпеченні конкретності вирішального значення набувають 
репрезентативність показників, які використовуються, а також якісна та кількісна 
визначеність класифікацій і шкал. Відображення динаміки досягається 
використанням відповідних способів картографічного зображення (показ реальної 
кількості об’єктів на поточний момент до відповідної кількості на попередній 
період) та їх динамічних модифікацій (рухомих значків, динамічної картограми 
тощо) на інвентаризаційних або оціночних картах; створення прогнозних карт 
розвитку показників картографування в часі. 

Забезпечення повноти доцільно трактувати в аспекті системного 
методологічного підходу до характеристики об’єктів критичної інфраструктури, що 
передбачає показ їхньої структури, зв’язків, впливу на різні аспекти життєдіяльності 
суспільства. 

Необхідність та доцільність картографування шляхом показу об’єктів 
критичної інфраструктури за допомогою інтерактивних карт має головні переваги 



14 
перед створенням статичних карт, а саме: оперативні показ та оновлення об’єктів 
тематичного змісту на електронній карті; швидке (в режимі реального часу) 
удосконалення показників картографування та зображувальних засобів для їх 
представлення; можливості застосування динамічних способів картографічного 
зображення; простота створення баз тематичних даних; відсутність необхідності 
розробки географічних основ для тематичного картографування. 

Автором розроблено алгоритм створення інтерактивних тематичних карт 
критичної інфраструктури міста Києва, який продемонстровано структурно-
графічною моделлю, рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурно-графічна модель авторського алгоритму розробки 

інтерактивних тематичних карт. 
Доведено, що тематичні елементи карти з показом розташування об’єктів 

критичної інфраструктури міста Києва (за типами карт), по-перше, є аналітичними 
складовими комплексної моделі (за рівнем аналізу та синтезу показників 
картографування та їх подання відповідними способами), оскільки в цілому карта 
складається з ряду показників, що будуть розміщені в окремих шарах (це зручно, 
зокрема, для проведення подальшого геоінформаційного аналізу) і, по-друге, 
визначають карту як інвентаризаційну (за функціональним спрямуванням), оскільки 
показують відповідні об’єкти у конкретному місці, яке відповідає їх розташуванню у 
реальній дійсності. 

Приклади створених інтерактивних тематичних карт критичної інфраструктури 
міста Києва засобами ArcGis (на основі технології SaaS) на базі географічної основи, 
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створеної за технологією DaaS, подані на рис. 3, 4. Кінцева (загальна) легенда 
кожної карти відкривається після вибору відповідної кнопки інтерфейсу програми. 

 
Рис. 3. Розміщення об’єктів критичної інфраструктури міста Києва. 

 
Рис. 4. Побудова точкових кластерів розміщення об’єктів критичної 

інфраструктури міста Києва. 

ВИСНОВКИ 
Проведені теоретичні та прикладні картографічні дослідження, дозволили 

вирішити важливе наукове завдання – розробити теоретико-методичні положення 
створення інтерактивних тематичних карт (на прикладі критичної інфраструктури 
міста Києва).  
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На засадах системного та геоінформаційного підходів запропоновано і 

реалізовано відповідний алгоритм дослідження: 
1. Здійснений аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду створення 

інтерактивних картографічних моделей і сервісів, дозволив охарактеризувати стан 
розроблення даного питання та виявити існуючі невирішені частини визначеної 
проблематики. Зокрема, вказано на переважання в сучасному електронному 
середовищі інтерактивних картографічних творів і сервісів загальногеографічного 
змісту різних територіальних рівнів та відсутність системних інтерактивних 
тематичних картографічних розробок. 

2. Обґрунтовано теоретичні положення створення тематичних інтерактивних 
карт у рамках парадигми кіберкартографії та подальшого розвитку в ній 
геоінформаційної теоретичної концепції в картографії з удосконаленням понять і 
термінів їх розроблення; визначенням функціональності та вимог до тематичного 
змісту вказаних карт різних видів і типів (відповідно до класифікації тематичних 
карт за видами (природи, суспільних явищ, гіперсфери) та типами (за ступенем 
аналізу і синтезу; за функціональним спрямуванням; за призначенням). 

3. Сформульовано принципи створення тематичного змісту інтерактивних 
карт (загальнонаукові (об’єктивності; розвитку; історизму; сходження від 
абстрактного до конкретного; загального зв’язку та взаємодії; причинності; 
системності; термінологічний; когнітивний (пізнавальний); конкретно-наукові 
(геосистемний; регіоналізації; антропоцентризму; інваріантності; геоінформаційного 
моделювання; оцінковості; конструктивізму)) у їхній взаємодії з актуальними 
науковими підходами; перелік способів картографічного зображення, що може 
застосовуватись на інтерактивних картах (класичні способи розширено 
можливостями застосування динамічних графічних змінних, зокрема, обґрунтовано 
застосування модифікації способу значків – рухомих значків); видів, типів та 
особливостей представлення легенд інтерактивних карт в інтерфейсі програмного 
забезпечення їх функціонування (зокрема, за типами обґрунтовано кінцеві та 
тимчасові легенди).  

4. Визначено перелік груп необхідного інформаційного (картографічні, 
нормативні, статистичні та дані натурних спостережень, текстові) та програмного 
забезпечення для створення тематичного змісту інтерактивних карт у рамках 
існуючих геосервісів з відкритим кодом та особливості їх розповсюдження. 
Обґрунтовано використання онлайн-продуктів компанії ESRI, зокрема, ArcGIS 
online як оптимального за функціональними можливостями для створення 
інтерактивних карт, що базується на технологічному рішенні SaaS (програмне 
забезпечення як послуга) та представляє собою хмарну інфраструктуру, за 
допомогою якої є можливість зберігання, публікування та забезпечення сумісної 
роботи з просторовою інформацією, а саме: базами географічних даних, 
картографічними моделями тощо. 

5. Розроблено авторський алгоритм створення тематичного змісту 
інтерактивних карт (на прикладі об’єктів критичної інфраструктури міста Києва), 
що включає: завдання на створення інтерактивної тематичної карти; 
структурування тематичних даних у реляційній базі; робота у спеціалізованому 
програмному забезпеченні; вибір варіанта кінцевого представлення створеної 
інтерактивної тематичної картографічної моделі. Особливістю алгоритму в 
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порівнянні з існуючими методичними схемами геоінформаційного тематичного 
картографування (засобами настільних ГІС) є формування бази даних з полями 
координат об’єктів, поданих у явному вигляді, використання типових географічних 
основ краудсорсингових сервісів, а також вибір варіантів кінцевого представлення 
картографічної моделі для можливого подальшого використання різними групами 
користувачів у мережному середовищі. 

6. Здійснено апробацію методики шляхом створення тематичної інтерактивної 
карти критичної інфраструктури міста Києва з показом розміщення (спосіб значків), 
концентрації (картограми, картодіаграм, псевдоізоліній), забезпечення (картограми, 
картодіаграм), динаміки (картодіаграм, динамічних псевдоізоліній) відповідних 
об’єктів та можливістю одержання додаткової інформації по них у некартографічній 
формі. 
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АНОТАЦІЯ 

Пісна Р. С. Теоретико-методичні основи створення тематичних 
інтерактивних карт (на прикладі критичної інфраструктури міста Києва). – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 
спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена розробленню теоретико-методичних основ 
створення нового виду картографічних творів – тематичних інтерактивних карт 
територій різного регіонального рівня (на прикладі інтерактивних карт критичної 
інфраструктури міста Києва). Проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід їх 
створення, визначено їх можливі види, типи та місце в системі картографічних 
творів. Розроблений поняттєвий апарат, обрано прогресивну методологію, яка 
характеризується дієвими науковими підходами, принципами та їх взаємодією. 
Удосконалено перелік способів картографічного зображення, що застосовуються на 
інтерактивних картах. Визначено види, типи та особливості представлення їх 
легенд. 

Результатом виконання роботи на основі авторського алгоритму стала серія 
інтерактивних тематичних карт критичної інфраструктури міста Києва, одержана 
шляхом геоінформаційного картографування, що включає інвентаризаційні та 
оціночні карти об’єкта дослідження. 

Ключові слова: інтерактивні тематичні карти, критична інфраструктура, 
геоінформаційне картографування, авторський алгоритм, типи карт. 

АННОТАЦИЯ 
Писна Р. С. Теоретико-методические основы создания тематических 

интерактивных карт (на примере критической инфраструктуры города Киева). 
– Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 11.00.12 – географическая картография. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, 
Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена разработке теоретико-методических основ 
создания нового вида картографических произведений – тематических 
интерактивных карт территорий разного регионального уровня (на примере 
критической инфраструктуры города Киева). Для этого установлены исходные 
понятия по избранной тематике исследований, изучен зарубежный и отечественный 
опыт создания интерактивных карт, очерчены основные направления, сферы и 
отрасли практического их использования.  

В процессе формулирования теоретических положений создания 
интерактивных карт в рамках дальнейшего развития геоинформационной 
теоретической концепции в картографии определены их возможные виды, типы и 
место в системе существующих картографических произведений. Разработан 
понятийно-терминологический аппарат создания / использования интерактивных 
карт, который структурно разделен на блоки: общий; пространственно-временного 
базиса; практической направленности; программно-технических особенностей. 
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Обосновано применение прогрессивной методологии создания тематического 
содержания интерактивных карт, характеризующейся действенными научными 
подходами, принципами и их взаимодействием. Усовершенствован перечень 
способов картографического изображения для применения на интерактивных 
картах. Определены виды, типы и особенности представления их легенд. 

Обоснованы функциональность и требования к тематическому содержанию 
интерактивных карт разных видов и типов; этапы и особенности создания баз 
данных для них. Проведен анализ существующего программного обеспечения с 
необходимым функционалом для использования при разработке тематического 
содержания интерактивных карт; определены возможные варианты доступа к 
географическим основам краудсорсинговых сервисов; установлены особенности 
современного представления и распространения результатов картографирования. 

Методика практической реализации разработки тематического содержания 
интерактивных карт апробирована на примере критической инфраструктуры города 
Киева как объекта интерактивного тематического картографирования. Предложен 
авторский алгоритм создания тематического содержания указанных карт. Созданы 
карты: отображения размещения объектов; концентрации объектов по 
административным районам города; обеспеченности населения объектами 
критической инфраструктуры важнейших для его жизнеобеспечения отраслей по 
административным районам; динамического отображения уровня загрязнения 
воздуха от выбросов вредных веществ отдельными видами объектов. 

Ключевые слова: интерактивные тематические карты, критическая 
инфраструктура, геоинформационное картографирование, авторский алгоритм, 
типы карт. 

SUMMARY 
Pisna R.S. Theoretical and methodological foundations for creating thematic 

interactive maps (on the example of the critical infrastructure of Kyiv city). –
Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for gaining the degree of the candidate of geographical sciences in 
specialty 11.00.12 – geographical cartography. – Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological 
foundations for the creation of a new type of cartographic works – thematic interactive 
maps of territories of different regional levels (on the example of the critical infrastructure 
of Kyiv city). The foreign and national experience of their creation is analyzed, their 
possible types, types and place in the system of cartographic works are determined. The 
conceptual device was developed, a progressive methodology is chosen, which is 
characterized by effective scientific approaches, principles and their interaction. The list of 
methods of cartographic image, which used on interactive maps are improved. The types 
and features of presentation of their legends are determined. 

The result of the work on the basis of the author's algorithm was a series of 
interactive thematic maps of the critical infrastructure of Kyiv city, obtained through 
geoinformation mapping, which includes inventory and evaluation maps of the research 
object. 

Keywords: interactive thematic maps, critical infrastructure, geoinformation 
mapping, author's algorithm, map types. 
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