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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 розробленю теоретико-методичних 

основ створення нового виду картографічних творів – тематичних 

інтерактивних карт територій різного регіонального рівня (на прикладі 

інтерактивних карт критичної інфраструктури міста Києва).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

вперше: сформульовано наукові основи розробки тематичного змісту 

інтерактивних карт міста Києва, що визначають їх сутність, методологію, 

підходи до формування / використання інформаційної бази; обґрунтовано 

найбільш повний перелік способів картографічного зображення, що можуть 

бути застосованими на інтерактивних картах для представлення об’єктів, явищ і 

процесів у цілому та у зв’язку з об’єктом дослідження; проведено 

геоінформаційне картографування критичної інфраструктури міста Києва 

матеріальної платформи зі створенням тематичного змісту відповідних 

інтерактивних карт різних видів і типів на базі географічних основ 

краудсорсингових сервісів. 

Удосконалено: поняттєвий апарат створення / використання 

(функціонування) електронних карт; підходи до розроблення 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 
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використання засобів геоінформаційного картографування та програмування з 

метою візуалізації інформації про об’єкти реальної дійсності, що 

характеризують елементи критичної інфраструктури міста Києва. 

Сформульовані в дисертаційній роботі теоретико-методологічні, 

методичні та практичні основи розроблення 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; 

застосовуються в учбовому процесі як навчальні завдання під час опанування 

окремих дисциплін: “Основи геоінформаційних систем і технологій”, “ГІС і 

бази даних”, “Веб-картографування”. 

Окремі наукові результати практично використано при виконанні 

науково-дослідних проектів: “Просторові трансформації в Україні: моделі 

модернізації та планування міських територій” (2016–2017 роки) та “Розробка 

теоретико-методологічних засад, структури та програмного забезпечення 

інтерактивного електронного атласу великого міста (на прикладі міста Києва)” 

(2015–2016 роки). 

Розкриття змісту виконаної роботи характеризується послідовним 

виконанням поставлених завдань. Для цього встановлено вихідні поняття з 

тематики досліджень, вивчено зарубіжний та вітчизняний досвід створення 

інтерактивних карт, окреслено основні напрями, сфери і галузі практичного їх 

використання.  

У процесі формулювання теоретичних положень створення 

інтерактивних карт у рамках подальшого розвитку геоінформаційної 

теоретичної концепції в картографії визначено їх можливі види, типи та місце в 

системі картографічних творів. Розроблений поняттєвий апарат створення / 

використання інтерактивних карт, структурно поділено на блоки: загальний; 

просторово-часового базису; практичної спрямованості; програмно-технічних 

особливостей.  

Обґрунтовано обрання методології проведення наукового-дослідження з 
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розроблення 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). 

Картографічне представлення тематичних показників на інтерактивних 

картах визначається адекватним використанням способів картографування 

об’єктів, явищ і процесів на інтерактивних картах 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). 

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 

лише тематикою та кількістю відображених об’єктів (явищ, процесів), 

складністю їх понять, а й функціональністю, яка додатково розкриває зміст 

показника картографування. Такими типами динамічних легенд є кінцеві 

(загальні) та тимчасові (поточні, які формуються у сеансі роботи з картою) 

варіанти, що дали змогу вказати на особливості, визначити переваги і недоліки 

користування такими легендами і відповідними картами. 
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Здійснено обґрунтування функціональності та вимог до тематичного 

змісту інтерактивних карт різних видів і типів; етапів та особливостей 

створення баз даних для них.  

Встановлено основні функції тематичних інтерактивних карт: 

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).  

Обґрунтовано модель і послідовність розроблення реляційної бази даних. 

Вибір її формату (внутрішнього, зовнішнього або обмінного), а також її чітке 

форматування, визначає можливості користування нею у різних програмних 

продуктах, які підтримують надання показникам картографування 

інтерактивних функцій. 

Практично для об’єкта картографування розроблено структуру та 

внутрішнє наповнення зовнішньої тематичної бази даних у текстовому форматі 

з розділювачами “комами” (середовище MS Excel, розширення csv), 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 краудсорсингових сервісів; 

атрибутивні характеристики (якісні, кількісні), що перетворюватимуться у 
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показники картографування та / або будуть представлятись через спливаючі 

вікна по об’єктах картографування, що додатково забезпечуватимуть 

інтерактивність карти. 

Здійснено огляд існуючого програмного забезпечення з необхідним 

функціоналом для використання при розробленні тематичного змісту 

інтерактивних карт; визначено можливі варіанти доступу до географічних 

основ краудсорсингових сервісів у даному процесі; встановлено особливості 

сучасного представлення та розповсюдження інтерактивних карт. 

Автором обґрунтовано доцільність застосування умовно-безкоштовної чи 

безкоштовної програми з розвинутою функціональністю стосовно переважної 

більшості сучасних способів картографічного зображення електронних карт, 

графічних змінних, наявності достатніх аналітичних функцій. В роботі 

використано продукт ArcGIS online. 

Методику практичної реалізації розроблення тематичного змісту 

інтерактивних карт апробовано на прикладі об’єктів критичної інфраструктури 

міста Києва, які розглянуто як об’єкт інтерактивного тематичного 

картографування. Запропоновано авторський алгоритм створення тематичного 

змісту інтерактивних карт критичної інфраструктури міста Києва та розроблено 

карти: відображення розташування об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва; зображення концентрації об’єктів критичної інфраструктури по 

адміністративних районах міста Києва; забезпеченості населення об’єктами 

критичної інфраструктури по адміністративних районах міста Києва; 

динамічного відображення рівня забруднення повітря, спричиненого викидами 

шкідливих речовин від окремих об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва. 

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 
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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 знаходженню (розташуванню) у реальній дійсності. 

Ключові слова: інтерактивні карти, критична інфраструктура міста Києва, 

геоінформаційна теоретична концепція, поняттєвий апарат створення / 

використання інтерактивних карт, авторський алгоритм створення тематичного 

змісту інтерактивних карт, способи картографічного зображення для 

інтерактивних карт, легенди інтерактивних 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 scientific novelty of the results obtained is that in the dissertation for the 

first time: the scientific basis for developing the thematic content of interactive maps 

of Kyiv city is formulated, which determine their essence, methodology, approaches 

to the formation / use of information base; the most complete list of methods of 

cartographic image is substantiated, which can be applied on interactive maps for 

representation of objects, phenomena and processes in general and in connection with 

the object of research; geoinformation mapping of the critical infrastructure of Kyiv 

city material platform with the creation of thematic content of the corresponding 

interactive maps different types based on geographic foundations of crowdsourcing 
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services was conducted. 

Improved: conceptual device for the creation / use (operation) of electronic 

maps; approaches to the development of legends of interactive maps: their types, 

types, features of presentation in the interface of the software environment; 

techniques of using geoinformation analysis tools and other computer effects to 

create cartographic models with interactive features. 

Scientific and methodological approaches to use the means of geoinformation 

mapping and programming in order to visualize information about objects of real 

reality, which characterizing the elements of the critical infrastructure of Kyiv city 

have been further developed. 

The theoretical and methodological, methodical and practical bases of the 

thematic content of interactive maps of Kyiv city have been further developed, they 

are enrich the general theory of cartography and the cartographic method of research 

and can find its application, in particular, in the system of management of objects of 

critical infrastructure of a large city; they are used in the educational process as 

educational tasks during the mastering of certain disciplines: “Fundamentals of 

geographic information systems and technologies”, “GIS and databases ”, “Web 

mapping”. 

Separate scientific results are practically used in the execution of scientific 

research projects: “Spatial transformations in Ukraine: modernization models and 

planning of urban areas ” (2016–2017 years) and “Development of theoretical and 

methodological foundations, structure and software structure and software of the 

interactive electronic atlas of a big city (on the example of Kyiv city)” (2015–2016 

years). 

Disclosure of the performed  work content is characterized by the consistent 

implementation of the tasks. To do this, the initial concepts on the subject of research 

are set, the foreign and domestic experience of creating interactive maps has been 

studied, outlined the main directions, areas and branches of their practical use. 

In the process of formulating the theoretical provisions for the creation of 

interactive maps in the framework of further development of the geoinformation 
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theoretical concept in cartography their possible types, types and place in the system 

of cartographic works are determined. A conceptual device for the creation or use of 

interactive maps developed, structurally divided into blocks: general; spatial-temporal 

basis; practical orientation; software and technical features. 

The choice of the methodology of conducting scientific research on the 

development of theoretical and methodical foundations for the creation of interactive 

thematic maps is substantiated, on the basis of which formulated scientific 

approaches (general scientific, concrete-scientific) and applied their respective 

principles (general sciences - objectivity, development, historicism, ascension from 

abstract to concrete, general communication and interaction, causality, systemic, 

terminological, cognitive; specific scientific - geosystem, regionalization, 

anthropocentrism, invariance, geoinformation modeling, estimation, constructivism). 

The cartographic representation of thematic indicators on interactive maps is 

determined by the adequate use of methods for mapping objects, phenomena and 

processes on interactive maps by comparing them to establish interactions in the 

process of conducting the following (experimental) stages of research work. Such 

interaction, which combining classical ways of mapping with refinements in names 

or modifications; methods implemented in GIS using static graphic variables; method 

in multifunctional software (with dynamic graphical variables and multimedia 

effects). 

Conducted analysis of existing theoretical outcomes and practical 

developments also allowed to establish the features of presenting the legends of 

existing interactive maps and determine the most optimal types of them (complex, 

typological, synthetic) in the process of creating the latter to meet the ever-increasing 

needs of users with such cartographic works. 

The practical use process of interactive maps has led to the justification of 

possible types of legends interactive maps, which are determined not only by the 

subject and number of reflected objects (phenomena, processes), the complexity of 

their concepts, but also the functionality, which further reveals the contents of the 

mapping indicator. These types of dynamic legends are final (general) and temporary 



10 

(current ones that are formed in the work session with the map) variants, which made 

it possible to specify the features, to identify the advantages and disadvantages of 

using such legends and corresponding maps. 

Completed the justification of the functionality and requirements for the 

thematic content of interactive maps of different types; stages and features of creating 

databases for them. 

The basic functions of thematic interactive maps are established: combining 

(displaying) content elements (mapping indicators) in accordance with user 

requirements, which characterized by the creation of samples with using the interface 

of screen tools (from the presented legend), search capabilities of the information 

base with its update in real time mode; change the image view and scale, including 

the definition of the basic (required) content load in a particular display mode (scale); 

navigation search services with the possibility of laying the optimal route and 

carrying out appropriate cardometric operations and analytical constructions; the 

presence of hyperlinks and popup dialogs for fast transition (access) to the necessary 

information (image tools, text, additional data, etc.). 

The model and sequence of development of the relational database are 

substantiated. Choosing its format (internal, external or exchange), as well as its 

precise formatting, determines the possibilities of using it in various software 

products, which support the provision of mapping of interactive features. 

Practically for the mapping object was developed the structure and internal 

content of the external thematic database in a text format with “comma” delimiters 

(MS Excel environment, csv extension), which containing: a list of objects of critical 

infrastructure of Kyiv city material platform (separately federal and individually 

citywide significance, in different tables); their identifiers (as key fields) that take 

into account belonging to a particular sphere or industry, as well as meaning 

(subordination) - for the association of different parts or different bases; explicit 

coordinates in the geocentric system that were predefined on the basis of 

crowdsourcing services; attribute characteristics (qualitative, quantitative) that will be 

converted into mapping indicators and / or will be represented through pop-ups on 
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mapping objects, which will additionally provide interactivity on the map. 

An overview of existing software with the necessary functionality for use in 

developing the thematic content of interactive maps has been made; possible options 

for access to the geographic foundations of crowdsourcing services in this process are 

defined; the features of modern presentation and distribution of interactive maps are 

established. 

The author substantiated the expediency of using a shareware or freeware with 

advanced functionality for the vast majority of modern methods of cartographic 

imaging of electronic maps, graphic variables and availability of sufficient analytic 

functions. ArcGIS online was used in this work. 

The method of practical implementation of the development of thematic 

content of interactive maps is tested on an example of objects of critical infrastructure 

of Kyiv city, which are considered as an object of interactive thematic mapping. 

Author's algorithm for creating thematic content of interactive maps of critical 

infrastructure of Kyiv city is proposed and maps are developed: display of location of 

objects of critical infrastructure of Kyiv city; images of the concentration of objects 

of critical infrastructure in the administrative districts of Kyiv city; provision of the 

population with objects of critical infrastructure in the administrative districts of Kyiv 

city; a dynamic reflection of the level of air pollution caused by emissions of harmful 

substances from separate objects of the critical infrastructure of Kyiv city. 

It is proved that thematic elements of the map with showing the location of 

objects of critical infrastructure of Kyiv city (by types of maps), firstly, are analytical 

components of the complex model (by the level of analysis and synthesis of mapping 

indicators and their presentation in appropriate methods), because in general the map 

consists with a number of indicators that will be placed in separate layers (this is 

convenient, in particular, for carrying out further geoinformation analysis), and, 

secondly, define the map as an inventory (by functional direction), because they show 

the corresponding objects in a particular place that corresponds to their location in 

real reality. 

Keywords: interactive thematic maps, critical infrastructure of Kyiv city, 
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geoinformational theoretical concept, conceptual device for creating / using 

interactive maps, author’s algorithm for creating thematic content of interactive 

maps, methods of cartographic image for interactive maps, legends of interactive 

maps. 
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ВСТУП 

 
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 
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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). 

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 
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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 – 
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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 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 
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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 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 
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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 
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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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РОЗДІЛ 1. 

ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ. 

 

1.1. Вихідні поняття з тематики дослідження, їх сутність та 

взаємодія. 

 

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, доцільно 

розглянути існуючі вихідні поняття з обраної тематики наукового дослідження, 

встановити можливий їх взаємозв’язок та підпорядкування. До таких понять, 

зокрема, слід віднести “інтерактивність”, “інтерактивна карта” та “інтерактивне 

картографування” (“інтерактивне створення / використання карт”). 

Виходячи з аналізу літературних джерел [4–6, 42, 47, 76] доцільно 

приєднатись до думки, що на різних етапах свого розвитку картографія завжди 

залежала та зараз залежить від технічного прогресу, який багато в чому 

визначав і визначає її засоби, методи та навіть теоретичні концепції. При цьому 

(за словами О. М. Берлянта) [5] спостерігається цікавий парадокс: всілякий 

черговий виток науково-технічної революції, що відкриває перед картографією 

нові можливості, породжує песимістичні прогнози відносно її існування. 

Зокрема, так було у 1960-х роках, коли швидка математизація наук про Землю і 

суміжних з ними соціально-економічних наук створила враження, що 

математичне моделювання зробить картографію непотрібною. Але насправді 

виявилося, що математизація увійшла в науки про Землю через посередництво 

картографічного методу, причому співдружність даних наук ще більше 

посилилась та закріпилась у формі математико-картографічного моделювання 

[20]. 

Розвиток космічних знімань вплинув на думку деяких науковців про те, 

що картографія стане лише частиною дистанційного зондування. Але, як 
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показав час, картографія і аерокосмічні методи пішли разом без втрати своєї 

самостійності та специфіки, взаємно підкріплюючи одна одну і породжуючи 

нові наукові напрями [28]. 

Пізніше настав період автоматизації та комп’ютеризації. І знову вчені 

заговорили про те, що усі задачі, які традиційно вирішувалися за картами, 

краще всього вирішувати за допомогою комп’ютера. Відповідно до такої думки 

картографія мала поступово згасати, але і цього не відбулось, оскільки людина 

не здатна обійтись без зорового сприйняття результатів комп’ютерного 

картографічного моделювання. При цьому цифрове та електронне 

картографування стало новою перспективною галуззю картографії [13, 20, 41, 

74]. 

У 1990-ті роки науково-технічний прогрес привів до появи нових засобів 

комунікації – глобальних комп’ютерних мереж, по яких з високою швидкістю 

почали рухатись потоки цифрової інформації, в тому числі і картографічної. 

Найпотужніша планетарна комп’ютерна мережа – Інтернет – в найкоротший 

термін стала ефективним засобом безпаперового передавання інформації. 

Маючи ще ряд недоліків та проблем, поступово розвивається Інтернет-

картографування [5, 44], завдяки чому сформувався новий розділ картографії – 

веб-картографування. 

Крім однозначного впливу науково-технічного прогресу в певний 

історичний період на засоби, методи та теоретичні концепції картографії, він 

посприяв виникненню нових картографічних творів, серед яких важливої ролі 

та популярності зараз у різних груп користувачів набули інтерактивні карти з 

різним ступенем інтерактивності, а сам процес їх створення подається як 

інтерактивне картографування. Хоча, на нашу думку, останнє поняття є дещо 

ширшим і відноситься не лише до процесу створення власне інтерактивних 

карт. 

Розкриття сутності кожного поданого поняття дозволить визначити їх 

взаємодію і стане основою поняттєвого апарату при формулюванні 

теоретичних положень розроблення інтерактивних карт, які є електронними 
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динамічними геозображеннями та функціонують виключно в комп’ютерному 

середовищі.  

Логіка підказує, що у назві карт “інтерактивні” вкладено не лише 

пристрій (засіб) їх відображення, яким є екран комп’ютерного пристрою, але й 

наявність закладених додаткових функцій. Ними можуть бути карти різних 

видів, наприклад, відповідно до класифікації географічних карт за змістом (їх 

перелік може співпадати 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) тощо. 

Зміст інтерактивних карт формується на основі тісної двосторонньої 

взаємодії користувача (з його відповідними практичними потребами) з 

програмно-технічним забезпеченням і є обов’язково варіативним.  

Остання вимога і по суті умова (на відміну від інших відомих 

геозображень – статичних) має забезпечуватись за допомогою певної кількості 

реалізованих функціональних характеристик, що власне підтримують 

інтерактивність. Такими можуть бути: 

− 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 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 
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тощо). 

Інтерактивність карти є поняттям, яке розкриває характер і ступінь 

взаємодії, зокрема, між об’єктами (показниками картографування, елементами 

змісту, умовними позначеннями).  

При відсутності єдиного стандартизованого терміну для застосування в 

картографії вона (інтерактивність, з погляду розкриття характеру взаємодії 

показників картографування) виступає принципом організації системи (в 

нашому 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 той же певний момент часу взаємодія з іншою 

системою / людиною (користувачем).  

З точки зору ступеня взаємодії між об’єктами до інтерактивності можуть 

закладатись наступні рівні:  

− лінійний, коли повідомлення, яке надсилається не пов’язане з 

попередніми повідомленнями;  

− реактивний, коли повідомлення пов’язане тільки з одним попереднім 

повідомленням;  

− діалоговий, коли повідомлення пов’язане з багатьма попередніми 

повідомленнями і з взаємозв’язками між ними [9].  

Тобто з цієї позиції інтерактивність є способом інформаційно-

комунікативної системи активно та різноманітно реагувати на дії користувача 

програмно-технічними засобами.  

З поняттям інтерактивності інтерактивної карти тісно пов’язане інше – 

інтерактивне картографування, що, зокрема в [5, 13, 20] трактується як 

“інтерактивна обробка” (з представленням синонімами: “інтерактивний, 

діалоговий режим”, “діалогова обробка”) і визначається “…обробкою даних у 

режимі двосторонньої діалогової взаємодії користувача (людини) та 

комп’ютера, обміну між ними послідовністю запитів (питань) і відповідей 

(запрошень) з метою втручання і управління обчислювальним процесом…”. 
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Таке тлумачення, на наш погляд, характеризує вказане поняття у 

вузькому розумінні, визначаючи елементи загального процесу роботи зі 

створення картографічного твору в комп’ютерному середовищі у будь-якому 

програмному забезпеченні (векторний графічний редактор, 

вузькофункціональний продукт, настільна або веб-ГІС (як програма) тощо), 

вказуючи лише на автоматизований режим взаємодії суб’єкта з програмно-

технічним засобом на відміну від пакетної (повністю автоматичної) обробки, 

яка в принципі в алгоритмі комп’ютерного картографування поки що не 

можлива. 

Тому, 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 (вихідного) результату інтерактивної 

карти для практичного використання. За умови включення останньої складової 

роботи з інтерактивними картами до визначення поняття інтерактивного 

картографування воно набуває розширене значення і трактується як 

“інтерактивне створення / використання карт”. 

Подальші етапи проведення дослідження логічно передбачають 

опрацювання зарубіжного та вітчизняного досвіду розробки інтерактивних 

карт. При цьому черговість подання наступних підрозділів логічно вибудована 

з урахуванням порядку появи ідей та інформації про вказані твори у 

закордонних публікаціях, програмного забезпечення для їх створення на 

закордонних сайтах відповідних розробників тощо. 

 

1.2. Вивчення зарубіжного досвіду розроблення інтерактивних карт.  

 

Швидкий розвиток мережі Інтернет в останні десятиріччя, постійне 

збільшення обсягів різноманітних геоінформаційних ресурсів (просторових 
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даних), які відрізняються територіальним охопленням, предметною 

спеціалізацією і проблемним спрямуванням та залучаються до процесу 

відображення за допомогою можливостей електронних геозображень, а також 

попит на них різних споживачів, дав поштовх різноманітним суб’єктам 

діяльності (органам державної влади різних країн, їх картографічним службам, 

академічним інститутам, університетським лабораторіям, комерційним фірмам 

тощо) до створення інтерактивних картографічних розробок – програмного 

забезпечення, за допомогою (або у середовищі) якого відбувається взаємодія 

різних користувачів у діалоговому режимі щодо відображення просторової 

інформації відеоекранними засобами. Їхня робота пов’язана як з мережним 

середовищем функціонування (інтегрування на веб-ресурсі), так і без 

підключення до мережі. 

Створення / використання електронних карт у мережному середовищі 

Інтернет (веб-просторі) об’єктивно і послідовно уможливило формування 

технологічних рішень, які дістали назву веб-картографії або веб-

картографування (автор дані поняття розмежовує: перше пов’язує з новим 

окремим розділом картографії, друге – як науково-обґрунтований процес 

власне створення (редагування) / використання веб-карт) та відповідних 

електронних картографічних сервісів. 

Перші з них почали з’являтись ще в середині 1990-х років. За винятком 

малочисленних віртуальних атласів такі розробки в основному були 

вузькоспеціалізованими, призначались винятково для фахівців відповідних 

галузей і сфер діяльності та мали статичний, тобто неінтерактивний характер 

[5, 85]. 

Сьогоднішня ситуація є кардинально відмінною. У середовищі Інтернет 

по суті сформована глобальна інтерактивна та розгалужена інфраструктура веб-

картографії, яка налічує крім професіоналів-розробників ще й численних 

користувачів по всьому світу. 

Розроблене програмне забезпечення, цілеспрямований доступ до баз 

даних і можливість швидкої взаємодії дозволяють по суті колективне створення 
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/ оновлення електронних карт у режимі реального часу, перелік сфер і галузей 

застосування яких є достатньо широким та теоретично асоціюється з об’єктами 

(явищами, процесами) картографування в цілому. Хоча далі буде вказано, що 

таке програмне забезпечення більше застосовується переважно для 

загальногеографічного, рідше – спеціального картографування. 

Логічний інтенсивний розвиток та зростання популярності практики 

інтерактивного веб-картографування триває приблизно з 2003–2004 років [7], 

хоча зазначені розробки, зокрема, навчального призначення, є відомими раніше 

[43, 85 та ін.].  

Нині цей напрям, який все ж більше пов’язаний з практикою (автором у 

даній роботі обґрунтовується як науково-практичний), має значні перспективи 

подальшого розвитку завдяки таким факторам:  

− перетворення мережі Інтернет на глобальний, масово доступний, 

потужний, поліфункціональний, доволі комфортний та необхідний засіб 

комунікації, що відбулось протягом перших десяти-п’ятнадцяти років третього 

тисячоліття;  

− розширення спектра застосування технологій глобальних систем 

позиціонування (з англійської мови, абревіатура GPS), широкого 

розповсюдження індивідуальних приладів, обладнаних GPS, 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, доступнішого і 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 і можливості 

користування цими даними та системами.  

Вже у 2005 році аналіз перспектив розвитку та можливостей 
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використання комплексу зазначених технологій спонукав провідних експертів у 

галузі, таких як А. Тернер та П. Мейер, назвати його “неогеографією” 

(neogeography) і заговорити про створення “геопросторового вебу” (geospatial 

web) [30]. Але, незважаючи на сьогоднішній ще існуючий інтерес окремих 

дослідників, наукових центрів, громадських та міжнародних організацій, а 

також урядів окремих держав, у вчених-картографів даний напрям не викликав 

великої зацікавленості щодо можливої інтеграції до теорії картографії, зокрема 

до геоінформаційної концепції, яка розвивається в межах сучасної парадигми 

кіберкартографії. 

Початок інтенсивного розвитку картографічних сервісів (як засвідчує 

література) пов’язаний з придбанням Google у 2004 році фірми Keyhole Inc. 

(американська компанія з розробки програмного забезпечення, яка 

спеціалізується на застосуванні візуалізації геопросторових даних), що того ж 

року привело до запуску веб-сервісу Google Earth, а трохи згодом – Google 

Maps. Невдовзі з’являється розроблений Microsoft сервіс Virtual Earth (зараз – 

Bing Maps − http://www.bing.com/maps/) [94]. Але поступове розширення 

публічного доступу до супутникових знімків та інших даних геоінформаційних 

систем розпочалися переважно на базі сервісів Google [100, 101].  

На даний момент у веб-просторі існують сотні картографічних сервісів 

(вживається також синонім – геосервісів) – Інтернет-ресурсів, що надають 

найрізноманітнішу картографічну інформацію або через звичайний браузер, або 

за допомогою самостійної програми – “оболонки”. Більшість з них надають 

доступ до супутникових знімків, карт (з можливістю роботи із 

загальногеографічними, окремими спеціальними, рідше тематичними даними, а 

також інформацією щодо їх просторової прив’язки (координатами)). 

Окремо доцільно виділити веб-орієнтовані картографічні інтерактивні 

сервіси (з англ. web-based maps), які являють собою веб-додаток і працюють у 

браузері (OpenStreetMaps, Wikimapia), а також сервіси, які мають власну 

оболонку-навігатор (з англ. virtual globe), але при цьому картографічні дані, 

використовувані в них, завантажуються з мережі Інтернет (Bing Maps).  

http://www.bing.com/maps/
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Варто відзначити, що зусиллями Open Geospatial Consortium (з англ. 

абревіатура OGC, відкритого геопросторового консорціуму – 

http://www.opengeospatial.org/, [70]) були прийняті стандарти для інтерфейсу 

картографічних серверів і специфікацій кодування даних (WMS, з англ. Web 

Map Service – сервіс веб-карт, що є стандартним протоколом для 

обслуговування через Інтегрнет географічно прив’язаних зображень, які 

генерує картографічний сервер на основі даних з баз даних ГІС; WCS, з англ. 

Web Coverage Service – веб-сервіс покриттів, що визначає інтерфейси та 

операції, які дозволяють взаємодіяти з просторовими даними відповідного типу 

(супутникові знімки, результати аерофотозйомки, цифрові моделі рельєфу та 

інші дані, представлені значеннями у кожній точці виміру; WFS, з англ. Web 

Feature Service – веб-сервіс просторових об’єктів, який визначає інтерфейси та 

операції для запиту та редагування векторних просторових даних), які 

визначають функціональність картографічного сервера.  

Сьогодні багато потужних виробників програмного забезпечення для ГІС 

у першому смисловому значенні [16] (ESRI, MapInfo, Autodesk, Intergraph) 

мають власні картографічні сервери. Крім того, існують численні програмні 

продукти з відкритим кодом, більшим набором функцій і підтримкою великої 

кількості форматів вхідних даних (GRASS, gvSIG, GDAL, Mapserver, 

OpenLayers, GIS-Lab.info) [11]. За допомогою інтерактивної системи Google 

Map Maker (http://www.google.com/mapmaker) [100] користувачі могли до 31 

березня 2017 року редагувати картографічний контент віртуальних сервісів 

Google Maps і Google Earth: додавати об’єкти інфраструктури, змінювати й 

оновлювати інформацію про нанесені на карту місця, прокладати та 

уточнювати маршрути тощо. Виправлення будуть розглянуті й після 

затвердження стануть доступними для перегляду користувачам в усьому світі. 

На момент закриття Google Map Maker був доступний більш ніж в 187 країнах і 

ця цифра цілковито залежала від зростаючої зацікавленості користувачів [100]. 

В архітектурі системи була передбачена верифікація краудсорсингової 

інформації, і тут Google пішла традиційним, екстенсивним шляхом: дані 

http://www.opengeospatial.org/
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перевіряються силами самої корпорації і стають доступними в реальному часі у 

мережі тільки після їх “затвердження”. Зараз фунції Google Map Maker 

перенесені до сервісу Google Maps. 

Одним з флагманів масової та доступної веб-картографії є сервіс 

OpenStreetMap, або OSM (дослівно з англ. “відкрита карта вулиць”, 

www.openstreetmap.org/ [108]) – некомерційний веб-картографічний проект зі 

створення силами спільноти учасників-користувачів Інтернету докладної 

вільної й безкоштовної географічної карти світу. Для створення карт 

використовуються дані з персональних GPS-трекерів, аерофотографії, 

відеозаписи, супутникові знімки і панорами вулиць, надані деякими 

компаніями, і просто знання людини, що редагує карту. В OpenStreetMap для 

створення карт використовується принцип “вікі”, тобто кожний зареєстрований 

користувач може вносити свої дані. Досить часто відзначається, що оскільки 

проект OSM опирається, насамперед, на точні координати GPS-треків, а не на 

менш точні, часто погано прив’язані супутникові знімки, їхні карти нерідко є 

значно коректнішими [102]. Станом на серпень 2018 року кількість учасників 

спільноти OSM складає більше 750 000 осіб. 

На пострадянському просторі, виключаючи Україну, безсумнівним 

лідером поширеної веб-картографії та роботи з інтерактивними картами 

(картографічними сервісами) є “Яндекс.Карты” (http://maps.yandex.ru/) [85], 

один з субсервісів якого – “Яндекс Народная карта” (http://n.maps.yandex.ru/) – 

надає можливості краудсорсингової картографії в реальному часі, проте, на 

відміну від колишнього Google Map Maker (припинив свою роботу у квітні 2017 

року), без будь-яких механізмів верифікації даних, що надходять. Творчість 

користувачів-редакторів обмежується лише “Правилами”, “Умовами” та 

“Рекомендаціями” щодо використання сервісу. 

Таким чином, картографічні краудсорсингові сервіси є досить простим і 

швидким способом створення інтерактивних карт користувачами для 

користувачів. Такі сервіси можуть забезпечити досить високу точність 

картографічної інформації за рахунок того, що карти на певну місцевість 

http://www.openstreetmap.org/
http://maps.yandex.ru/
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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. Адже вона 

не обов’язково відображається фахівцями з відповідною освітою, а й 

пересічними громадянами.  

Порівняння функціональних можливостей та властивостей існуючих 

зарубіжних інтерактивних картографічних сервісів представлено у додатку А. 

 

1.3. Вітчизняний досвід створення інтерактивних карт. 

 

Зважаючи на специфіку проведення робіт зі створення інтерактивних 

картографічних розробок, в рамках написання дисертації з науково-

практичного обґрунтування створення відповідних моделей, а також для 

всебічного розуміння сутності і повноти об’єкта дослідження, окреслення свого 

місця в даному процесі, актуальними питаннями стають, зокрема, такі, що 

пов’язані з визначенням головних напрямів створення зазначених розробок в 

Україні для подальшого розвитку теорії і методології сучасної картографії та її 

всебічної інтеграції до світового інформаційного простору.  

При цьому стабільне збільшення кількості інтерактивних картографічних 

розробок, які в основному функціонують через мережу / за допомогою / в 

мережі Інтернет і створюються різними суб’єктами, не викликало великої 

зацікавленості, зокрема, у науковців-картографів. Тому й великої кількості 

наукових праць з даної тематики поки що немає.  

Хоча, за час появи інтерактивних картографічних розробок, в Україні 

захищена одна кандидатська дисертація з картографії (Н. О. Бубир, 2011 [23]), 

тематика якої безпосередньо пов’язана з практичним уведенням інтерактивних 

функцій до електронних картографічних моделей, які застосовуються в системі 

безперервної географічної освіти (на прикладі Харківської області) [24].  

Також для навчальних цілей з метою реалізації програмних положень 

шкільних курсів на базі картографічних підприємств (ДНВП “Картографія” 
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Держгеокадастру, ПрАТ “Інститут передових технологій” [2, 3] практично 

реалізовані інтерактивні картографічні розробки (в офлайновому режимі) для 

вивчення географії та історії в різних класах. Для опанування програмного 

матеріалу з телекомунікаційного картографування у вищій школі авторами [20] 

(Е. Л. Бондаренко, О. Ю. Яценко, 2011) підготовлено навчально-методичний 

комплекс, який на жаль, уже потребує оновлення та удосконалення. 

В іншій захищеній кандидатській роботі з названої вище спеціальності 

(Я. В. Смірнов, 2015 [75]) – здійснена практична реалізація підсумкових 

картографічних документів з дослідження земельних ресурсів Чернівецької 

області з використанням даних дистанційного зондування Землі на базі 

авторської методики у вигляді серії інтерактивних карт, розроблених засобами 

JavaScript [54] бібліотеки Leaflet.js [25]. 

Таким чином, в працях українських науковців розкриті в основному 

методичні особливості використання функціональних можливостей існуючого 

програмного забезпечення (з елементами застосування мов програмування) для 

створення інтерактивних карт переважно навчального призначення. Аналіз і 

характеристика інших за тематикою та призначенням інтерактивних карт (за 

видами і типами) у публікаціях широкого розповсюдження в країні ще не 

набули у зв’язку з існуванням невирішених питань теоретико-методологічного 

характеру.  

Даний підрозділ спрямований на визначення головних напрямів 

створення інтерактивних картографічних продуктів для поступального 

розвитку теорії і методології картографії. Для цього доцільно вказати на 

об’єктивні чинники появи інтерактивних карт, особливості (можливі варіанти) 

їхнього призначення; виявити необхідні передумови створення інтерактивних 

карт в Україні у зв’язку з практичним розробленням таких творів у світі; 

окреслити замовників та основні групи розробників вказаної картографічної 

продукції з характеристикою тематики і призначення інтерактивних 

картографічних моделей; сформулювати сучасні та перспективні вітчизняні 

напрями розроблення інтерактивних картографічних творів. 
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Поява цифрових та електронних карт, які на сучасному етапі розвитку 

картографічної науки і практики є просторовою основою створення 

різноманітних картографічних розробок, безпосередньо пов’язана з 

впровадженням і удосконаленням програмно-технічного забезпечення, яке 

використовується в якості засобів автоматизації картографічних робіт. До них 

відносяться зараз існуючі різні класи програмних продуктів для 

картографування: повно- та багатофункціональні ГІС, вузькофункціональне 

програмне забезпечення, системи автоматизованого проектування (САПР), 

програми роботи з векторною та растровою графікою тощо, а також мережа 

Інтернет як технічна складова обертання різноманітної картографічної 

інформації та продукції, яка в кінці ХХ – на початку ХХІ століття, завдячуючи 

праці фахівців, почала інтенсивно інтегруватись з геоінформаційними 

системами та технологіями. Це привело до закладення основ створення 

різноманітних програмних продуктів, функціонуючих у мережі Інтернет (як 

самостійних, так і модулів ГІС відомих розробників). 

Саме з цього часу вказані програмно-технічні розробки зайняли 

переважаюче становище в питаннях інформаційного обміну, перетворившись у 

засіб стрімкого зростання ефективності розповсюдження, отримання та 

використання географічної інформації в різноманітних її формах і форматах [1, 

22 та ін.]. При цьому протягом короткого періоду часу була створена 

принципово нова технологічна база розвитку телекомунікацій, орієнтована на 

широке залучення різноманітних груп користувачів до формування єдиної 

глобальної інформаційної мережі.  

Вже перші спроби практичного використання зазначених розробок 

визначили переваги Інтернет перед іншими засобами комунікації, які, зокрема, 

для картографів полягають у: можливості одночасного доступу до однієї і тієї 

ж картографічної інформації декількох користувачів; рухомості (або 

динамічності) даних, яка характеризується здатністю зберігатися не в одному 

комп’ютері для різкого збільшення їхнього загального максимального обсягу та 

використання для геоінформаційного аналізу даних з декількох джерел; знятті 
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проблеми простору і часу при роботі, яке полягає в тому, що ГІС (програмне 

забезпечення) та її (його) користувач можуть знаходиться на будь-якій відстані 

один від одного. 

Вказані переваги обумовили розширення можливостей використання ГІС 

шляхом управління просторово розподіленими даними та виконавцями.  

Картографічні твори, що створюються та функціонують в електронному 

середовищі, певним чином відрізняються від традиційних, які віддруковані на 

папері чи інших матеріальних носіях. Відповідно до цього і для усвідомлення 

та фіксації змін у визначенні і використанні Інтернет-карт, Міжнародна 

картографічна асоціація (МКА) ще в серпні 1999 року на зустрічі в Оттаві 

(Канада) організувала спеціальну Комісію “Карти та Інтернет”, за мету 

діяльності якої було визначено, зокрема, координацію та розвиток міжнародної 

співпраці і дослідження в картографії, вирішення наукових та прикладних 

проблем, пов’язаних з розподілом і використанням карт через мережу Інтернет 

[39].  

Особливості і переваги використання Інтернет-карт автори попереднього 

посилання побачили ще і в тому, що Інтернет визначає способи використання 

власне картографічних творів. На відміну від традиційних (паперових) карт, 

електронні карти в Інтернеті передаються користувачеві за дуже короткі 

проміжки часу. Це актуально, зокрема, для ряду оперативних карт, швидкість 

реагування на які має бути надвисокою. Крім того, карти в мережі Інтернет 

здебільшого є діалоговими. До них можна звернутися через структуру 

гіперпосилань, що дає можливість користуватися таким твором на іншому 

рівні, ніж паперовим аналогом, наприклад, швидко змінювати навантаження, 

вносити доповнення, модифікувати оформлення тощо. Діалоговими є також 

електронні карти, що створюються у програмному забезпеченні і без 

під’єднання до мережі Інтернет. 

Збільшення функціональних можливостей програмного та удосконалення 

технічного забезпечення, яке можна використати для картографування; 

подальший розвиток всесвітньої мережі у плані її інтеграції з ГІС та іншими 
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програмними продуктами; зростання вимог користувачів до функціональності 

картографічних розробок з розширенням їх властивостей і переходом на новий 

рівень використання щодо отримання даних, інформації та знань про реальну 

дійсність – є тими загальними об’єктивними чинниками, завдячуючи яким 

з’явились інтерактивні карти. А оскільки такими розробками можуть бути 

картографічні моделі різних видів, типів і територіального охоплення, а 

працювати з ними може будь-який користувач, доцільним є розмежування 

понять кінцевого та поточного їхнього призначення. 

Кінцевим призначенням інтерактивної карти є запрограмована 

розробниками її функціональність, пов’язана з повним, точним і достовірним 

інформаційним забезпеченням об’єкта картографування, поточним – 

можливість користувача задовольнити свої запити щодо одержання необхідної 

йому інформації щодо реальної дійсності.  

В будь-якому разі інтерактивні карти є незамінними в усіх випадках з 

виконання завдання щодо пошуку та наочного представлення розташування 

точкового, лінійного або площинного об’єкта, наприклад, міста, річки чи 

країни. Відповідно до цього, а також у зв’язку з переорієнтуванням практичної 

картографії на створення інтерактивних карт з реалізацією в них навігаційно-

пошукових функцій, сучасні інтерактивні картографічні розробки стали 

джерелом не лише картографічної інформації, а й містять найрізноманітніші 

відомості щодо конкретної території: світу в цілому, окремої країни, регіону, 

області, району, міста, окремого підприємства, по суті являючись 

картографічними сервісами. 

За технологічними рішеннями, що визначають принципи розробки 

інтерактивних карт, відомими є картографічні сервіси, засновані на 

мультимедійних технологіях та геоінформаційних технологіях [19, 87]. 

На основі другого технологічного рішення достатньо вдало 

функціонують відомі віртуальні глобуси та краудсорсингові сервіси [20, 90], 

поява в мережі яких для публічного використання по суті сформувала необхідні 

передумови створення інтерактивних карт в Україні на базі їхніх географічних 
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основ, а також досвіду картографування елементів загальногеографічного 

змісту з пошуково-навігаційними функціями. 

Замовниками інтерактивних картографічних розробок в Україні у 

відповідності до запитів суспільної практики щодо їх використання логічно 

виступають органи державної та місцевої влади, місцеве самоврядування, 

науково-дослідні, науково-виробничі, навчальні заклади, підприємства різних 

форм власності та відомчої належності тощо, тобто всі ті суб’єкти, що у своїй 

діяльності працюють з просторовою інформацією, за допомогою якої 

виконуються різноманітні прикладні завдання і приймаються відповідні 

рішення. 

На загальнодержавному рівні досить відомими та популярними у 

користувачів є довідкові інтерактивні картографічні розробки офіційного 

характеру, створені за різними описаними технологічними рішеннями. Серед 

них: публічна кадастрова карта Держгеокадастру (map.land.gov.ua) [64], що 

відноситься до спеціальних карт і призначена для пошуку та одержання 

необхідної інформації про земельні ділянки (дані про кадастровий номер, 

форму власності, цільове призначення, площу) з можливістю онлайнового 

замовлення Витягу про земельну ділянку, Витягу про нормативну грошову 

оцінку, інформацію про право власності та речові права); картографічні 

розробки, розміщені на сайтах Міністерств і відомств, наприклад, інтерактивна 

карта з показом пунктів перетину державного кордону Державної прикордонної 

служби (dpsu.gov.ua/ua/map) та можливістю одержання оперативної актуальної 

інформації по кожному з них (вид сполучення, категорія, характер перевезень, 

розташування, останнє оновлення, стан завантаженості, інформація з камер на 

суміжній стороні (лише на українсько-польському кордоні)); інтерактивна 

карта Міністерства екології та природних ресурсів (ecomapa.gov.ua), що надає 

можливість громадянам надіслати звернення з географічною прив’язкою та 

фотоматеріалами виявлених місць стихійних сміттєзвалищ із забезпеченням 

оперативного надходження такої інформації до місцевих органів влади, які 

відповідають за їх своєчасну ліквідацію; одержати інформацію через 
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персональний кабінет користувача щодо статусу опрацювання звернення та 

відповідних заходів місцевих органів влади; побачити через окремі шари на 

карті дані реєстру місць видалення відходів i місць стихійних сміттєзвалищ. 

Довідковий загальнодержавний інтерактивний картографічний ресурс 

загальногеографічного змісту (карта України онлайн) з планами 144 міст країни 

та механізмом зворотного зв’язку розташований на українському пошуковому 

порталі МЕТА (map.meta.ua), фізично реалізований за принципом де-

генералізації та запрограмованою можливістю створення власних 

картографічних розробок. 

Тематичні інтерактивні картографічні ресурси України представлені у 

мережі Інтернет меншими обсягами розробок, очевидно через незначний попит 

на них серед різних груп користувачів або замовників. Зважаючи на розмаїтість 

сюжетів у різних групах тематичних карт (природи та соціально-економічних), 

відомих за їхньою класифікацією, слід навести приклади функціонуючих 

продуктів, віднесених до класичних блоків, а також нових сюжетів карт. 

Серед класичних сюжетів карт природи необхідно відмітити, наприклад, 

інтерактивні: геологічну карту України (http://geoinf.kiev.ua/wp/Interaktyvna-

heolohichna-karta-Ukrayiny.htm), створену на основі "Геологічної карти 

України" (2008–2010 рр.), регіональних геологічних карт і результатів 

державної геологічної зйомки масштабу 1 : 200 000), карту корисних копалин. 

На вказаному сайті представлена також оперативна з періодичним оновленням 

інтерактивна картографічна інформація на географічній основі сервісу 

OpenStreetMap [93] з межами ділянок надрокористування з наданими 

спеціальними дозволами їх використання та з можливістю одержувати 

додаткову інформацію по кожній такій ділянці. 

У найпростішому варіанті реалізації на інтерактивній карті ґрунтів 

України (superagronom.com/karty/karta-gruntiv-ukrainy) представлені їхні типи, 

які відображуються (або “ні”) за вимогами користувача у процесі роботи з 

картою. Вказана розробка по суті є найпростішим електронним варіантом 

існуючої карти ґрунтів країни, розміщеної в будь-якому комплексному атласі. 



43 

Регіональна карта об’єктів природно-заповідного фонду України у 

Київській області (koda.gov.ua) дозволяє одержати поряд з картографічною й 

іншу додаткову та необхідну інформацію по кожному такому об’єкту [86]. 

Серед нових сюжетів тематичних карт можна надати приклад 

інтерактивної карти регіональних / міських програм відшкодування частини 

відсотків / суми за кредитами для населення на утеплення, розміщеної на сайті 

Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 

(http://saee.gov.ua/uk/programs/map). За цією ж тематикою нескладно знайти 

інтерактивну інвестиційну карту України, яка наочно відображає загальні 

відомості про реалізовані проекти, інвестиційні проекти, що перебувають на 

різних стадіях реалізації та потенційні проекти з виведенням докладної 

інформації по кожному з них окремо і про існуючий ресурсний потенціал 

території. Представлена така картографічна інформація на сучасному 

інформаційному веб-ресурсі UA-MAP (http://uamap.org.ua/), що акумулює 

інформацію про проекти енергоефективності та відновлюваної енергетики і 

забезпечує комунікацію між ініціаторами таких проектів та інвесторами з 

метою сприяння залученню інвестицій у зазначені сфери [86].  

Досить багато спеціальних інтерактивних картографічних розробок (крім 

кадастрової карти), які містять різноманітну туристську інформацію (як на 

офіційних сайтах, так і аматорські персональні розробки в основному 

регіонального та місцевого значення) [12]. 

Прикладом спеціальної інтерактивної картографічної розробки є 

містобудівний кадастр [50], що визначається як державна система зберігання та 

використання геопросторових даних про територію, адміністративно-

територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних 

ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення 

інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування 

галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. 

Містобудівний кадастр створюється як розподілена геоінформаційна 

система та ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на 

http://saee.gov.ua/uk/programs/map
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державному рівні, на рівні Автономної Республіки Крим, обласному та 

районному рівнях, а також на рівні міст Києва і Севастополя та міст обласного 

(республіканського для Автономної Республіки Крим) значення. 

Містобудівний кадастр міста Києва [51] є інтерактивним ресурсом, що 

визначається як інформаційно-аналітична система для забезпечення 

містобудівної діяльності. Є достатньо важливою розробкою у контексті 

вивчення об’єкта картографування (хоча інформація подається станом на 2014 

рік). Інтерактивні засоби дозволяють ознайомитись з: містобудівною 

документацією; поданням на карті (супутниковому знімку) кадастрової 

інформації (у вигляді ділянок, кварталів); функціонального зонування та 

планувальних обмежень Генерального плану Києва; міських проектів; об’єктів 

обслуговування; історико-культурних об’єктів тощо, а також провести окремі 

карто метричні операції з об’єктами: лінійні та / або площинні виміри. 

Реалізований механізм зворотного зв’язку з розробниками міг би бути 

актуальним за умови функціонування такого ресурсу в онлайновому режимі. 

Прикладом інтерактивної картографічної розробки навчального 

призначення є інтерактивна карта “Фізична географія України” 

(http://www.ukrmap.com.ua) для вивчення відповідного курсу у 8 класі 

загальноосвітньої школи, створена згідно з програмою даної навчальної 

дисципліни. Цей картографічний посібник містить серію карт України, зміст 

яких викладено пошарово з можливістю маніпулювання різними складовими 

тематичної інформації та редагуванням змісту [57].  

Інтерактивна карта представлена 16 темами (“Історико-географічні землі. 

Формування території України”, “Адміністративно-територіальний устрій”, 

“Фізична поверхня”, “Тектонічні структури”, “Геологічна будова”, 

“Мінерально-сировинні ресурси”, “Геоморфологічна будова”, “Кліматичні 

умови та ресурси”, “Внутрішні води”, “Природні комплекси Чорного та 

Азовського морів”, “Ґрунти”, “Рослинний покрив”, “Тваринний світ”, 

“Ландшафти”, “Фізико-географічне районування”, “Використання природних 

умов і ресурсів та їхня охорона”), які повністю співпадають з переліком 

сюжетів карт природи комплексного атласу. 
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Демонстраційні можливості інтерактивної карти збагачено довідковою 

інформацією у вигляді таблиць, графіків, діаграм, словника термінів, слайдів, 

анімацій.  

Наведені та інші відомі приклади інтерактивних картографічних розробок 

України [12, 46, 49, 52, 84] не можуть бути повним переліком картографічних 

творів з інтерактивними функціями, оскільки замовників і розробників 

відповідних ресурсів досить багато. Та й автор не претендує на це. Вони дають 

змогу в цілому виокремити головні напрями їх створення у контексті впливу на 

розвиток картографічної науки, а також вказати місце автора у проведенні 

наукового дослідження з проектування та розроблення інтерактивних 

тематичних карт. 

До головних напрямів створення інтерактивних картографічних моделей 

в Україні слід віднести розроблення:  

− 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). 

 

1.4. Основні напрями, сфери і галузі практичного використання 

інтерактивних карт. 

 

Основою використання картографічних творів будь-яких: тематики, 

територіального охоплення, призначення тощо є робота у відповідності до 
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функціональних обов’язків фахівця на робочому місці; виконання практичних 

завдань з дисциплін, які передбачають роботу з картами; інтерес пересічного 

користувача до карт.  

Можливі напрями використання, ймовірні категорії споживачів 

(користувачів) та практичне значення відповідних видів та типів карт у зв’язку 

з їхньою специфікою проявляється вже на перших етапах їх створення. А в 

кінцевому підсумку карти мають зробити свій внесок у забезпечення вирішення 

поставленого завдання. 

Логічно та зрозуміло, що задачі створення інтерактивних картографічних 

моделей (наприклад, для картографування на загальнодержавному рівні) мають 

бути прописаними, насамперед, у нормативних документах, зокрема, у 

програмах розвитку топографо-геодезичного і картографічного забезпечення 

території України, які періодично формуються та затверджуються 

національною картографо-геодезичною службою з урахуванням висновків та 

рекомендацій профільних органів центральної виконавчої влади, а також у 

завданнях на виконання науково-дослідних робіт відповідної наукової установи 

або виробничих завданнях картографічного підприємства. 

Задачі створення інтерактивних карт також виходять з особливостей 

попиту на них різних категорій споживачів: від науковців до пересічних 

громадян, які використовують їх у повсякденному житті чи у процесі 

одержання відповідної послуги, наприклад, на конкретному маршруті під час 

користування краудсорсинговим загальногеографічним картографічним 

сервісом чи віртуальном глобусом. 

Тому, виходячи з вищевикладеного, доцільно подати у загальному 

основні напрями практичного використання інтерактивних карт, якими можуть 

бути наступні: 

− загальне ознайомлення з особливостями забезпечення об’єктами, що 

характеризують вказану територію; 

− посилення просторового сприйняття розміщення об’єктів реальної 

дійсності та наявних територіальних диспропорцій щодо можливого доступу до 
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них для ознайомлення або одержання відповідної послуги (якщо, наприклад, 

мова йде про об’єкти туристсько-рекреаційного призначення або про об’єкти, 

від яких залежить життєдіяльність суспільства); 

− прийняття кращих рішень щодо послідовності одержання інформації 

під час ознайомлення з об’єктами реальної дійсності на місцевості; 

− моделювання маршрутів доступу до різноманітних об’єктів на основі 

створених карт або з використанням існуючих краудсорсингових сервісів, у базі 

даних яких містяться відомості про них та можливості формування власних 

напрямів навігаційними функціями; 

− ознайомлення з тематичними картами з показом вихідних кількісних 

(у переважній більшості статистичних), а також розрахункових показників 

певного виду економічної та іншої діяльності у регіоні, населеному пункті, 

локальному об’єкті, наприклад, для матеріально-технічної бази рекреаційно-

туристського комплексу території – це показники характеристики житлового 

сектора (готелі, мотелі, кемпінги), сектора громадського харчування 

(ресторани, кафе, закусочні), транспортного сектора організації подорожей 

(агентства, організатори екскурсій), сектора розваг, інформаційного сектора 

(інформаційна туристична мережа), додаткових послуг та сервісної системи;  

− аналіз кількісних та якісних характеристик явищ і процесів, що 

підлягають картографуванню; їх перелік співпадає з показниками на 

загальногеографічних, тематичних картах різних блоків трьох існуючих груп 

(карт природи, соціально-економічних, еколого-географічних), а також 

спеціальних картографічних моделях; 

− створення на основі первинних картографічних моделей похідних 

картографічних творів в межах досліджуваного регіону як задача для 

науковців; 

− удосконалення територіальної організації та структури певного виду 

економічної чи іншої діяльності в регіоні, подальший їх розвиток у вигляді 

єдиної системи; 

− визначення територій, які найбільше потребують залучення 
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інвестиційних ресурсів для проведення (продовження) вказаного виду 

діяльності на відповідних об’єктах тощо у процесі оперативного управління 

нею на основі використання карт. 

Карти з інтерактивними функціями, якщо на них показані безпосередньо 

локалізовані об’єкти (геометрично точними способами картографічного 

зображення) повинні відрізнятись від карт, створених за розрахунковими 

показниками, крупнішими масштабами, застосуванням найбільш дрібних 

одиниць картографування і сучасністю. Гострота останньої проблеми, а також 

питання оновлення географічних карт є особливо значимими. Зараз для цього 

можуть використовуватись інтерактивні карти, що оперативно оновлюються в 

комп’ютерному середовищі їхніми розробниками, а також, відповідно до 

механізму зворотного зв’язку, і споживачами. 

Поряд з викладеними напрямами використання інтерактивних карт 

окремо доцільно звернути увагу на їх застосування у навчальному процесі та 

безперервній освіті. 

Інтерактивні карти дозволяють підняти рівень викладання географії за 

рахунок збільшення інформативності карт з одночасним забезпеченням 

простоти й легкості сприймання картографічного матеріалу. Вони можуть  

використовуватись не лише для навчання на уроках географії, де безпосереднім 

об’єктом вивчення є певна територія, а й для інших наук та галузей знань. В 

даний момент спостерігається досить значне зростання інтерактивних карт 

погоди та інтерактивних карт історичних подій [2, 85]. 

Застосування системного підходу при створенні електронних карт у 

загальному дозволяє розширити сфери застосування власне інтерактивних карт 

і коло потенційних користувачів. Мультимедіа, аудіо- та відео-компоненти 

підвищують наочність представлення матеріалу, а також дають можливість 

використовувати його учням, що мають різні патології (порушення слуху, зору 

тощо). За рахунок цього можливо різке збільшення кількості та структури 

користувачів інтерактивних карт, а також ефективності їх практичного 

використання. Включення перерахованих компонентів до інтерактивної карти 
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дозволяє перейти від пізнавальної моделі освіти до прагматичної, у якій той, 

якого навчають, стає активним об’єктом освіти. Доведено, що ефективнішим є 

мультимедіа-підхід, заснований на використанні декількох 

взаємодоповнюючих інформаційних технологій [3, 88]. 

У сучасному суспільстві інтерактивні карти є незамінними у всіх 

випадках, коли необхідно знайти потрібну інформацію на картографічній 

моделі, а тим більш наочно показати розташування якогось об’єкта (місце 

знаходження певного будинку (точкового чи площинного характеру 

розміщення), положення шляхів сполучення (як лінійних об’єктів) тощо). 

Досліджено, що на початкових етапах розробки інтерактивні карти 

відображали суто картографічну інформацію, що описує деяку область земної 

поверхні, і виконували функції довідника: географічного, політичного, 

біокліматичного та інших, представляючи теоретичний і практичний інтерес з 

освітньої, пізнавальної та дослідницької точок зору. В даний час їх варто 

розглядати не тільки як картографічний посібник, але й як джерело 

найрізноманітніших додаткових відомостей, пов’язаних з конкретною 

територією картографування. Прикладами таких інтерактивних карт можуть 

бути карти метро та міського наземного транспорту, карти автомобільних доріг 

і залізниць, розташування заправних станцій і магазинів, туристичних 

визначних пам’яток і пам’ятників архітектури, карти погоди і т. д [39, 85]. При 

цьому кількість сюжетів окремих карт з інтерактивними функціями дуже 

швидко зростає і вони вже вийшли за межі традиційних, існуючих у 

картознавстві. 

Важко виділити рамки застосування інтерактивних карт різних видів і 

типів. Але крім навчального процесу потенційними сферами та галузями їх 

практичного застосування можуть бути: 

− транспортна галузь (визначення місця, стану, напряму руху, маршруту 

транспортних засобів для вантажних та / або пасажирських перевезень; 

зазначення поточних та прогнозних вузьких місць (проблеми з дорожнім 

покриттям, місця та ділянки проведення ремонту, проблеми з трафіком); 
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розрахунок завантаженості транспортних магістралей, оптимізація маршрутів 

руху тощо); 

− діяльність підрозділів Міністерства з надзвичайних ситуацій (пожежні 

команди отримують потужний засіб з координування дій окремих частин, за 

охопленням і спостереження за більшою площею, розрахунку напрямків пожеж 

і прогнозуванню швидкості їх розповсюдження тощо); 

− підприємницька діяльність в цілому та за окремими видами (для 

проведення ситуаційного аналізу на ринку; вивчення динаміки попиту та 

пропозиції як за окремими видами товарів і послуг, так і за галузями в цілому 

тощо); 

− маркетинг (використання інтерактивних карт допомагає 

переорієнтувати головну мету маркетингових зусиль із задоволення загальних 

потреб населення міста чи району щодо оперативного реагування на запити 

кожної людини, яка проживає або працює в зоні реалізації товарів чи надання 

послуг підприємством); 

− реклама (можна проводити необхідні демографічні дослідження, 

з’ясовувати, де проживають потенційні клієнти, і по яких дорогах їздять (на 

найбільш завантажених і краще освітлених розмістити рекламні щити)); 

− поштові служби (на відповідних інтерактивних картах показані місця 

проживання клієнтів, маршрути і розклади руху транспорту, межі 

адміністративних районів, інша корисна інформація, що дозволяє ефективніше 

виконувати роботу з переспрямуванням зростаючих потоків класичної 

(традиційної) кореспонденції, включаючи посилки); 

− природоохоронна діяльність (використання інтерактивних карт 

дозволяє проводити моніторниг стану земної і водної поверхні територій, 

схильних до екологічних катастроф тощо); 

− військова справа (динамічні інтерактивні карти допоможуть зв’язати з 

географічними даними оперативно-тактичну інформацію, а також відстежувати 

перекидання військ і техніки в районах проведення навчань чи бойових дій); 

− адміністративне управління (для міських і районних адміністрацій, 
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селищних та сільських рад, нових об’єднаних територіальних громад 

інтерактивні карти є необхідним інструментом в управлінні комунальними, 

дорожніми та іншими службами, що забезпечують життєдіяльність міст, інших 

населених пунктів, окремих територій); 

− безперервна освіта (підготовка учнів до роботи в інформаційному 

суспільстві сьогодні і в майбутньому вимагає застосування різноманітних 

інноваційних технологій, що є новітнім підходом до організації навчання у 

сучасних закладах освіти, інтерактивні технології навчання застосовуються не 

тільки для глибшого розуміння і засвоєння інформації, але й її подальшого 

постійного використання, що дозволяє сформувати систему знань з певної 

дисципліни та включити її до власних надбань); 

− туризм (інтерактивні картографічні Інтернет ресурси в туристичній 

галузі створюються для територій, що мають унікальний природний потенціал 

або історико-культурне значення та відображають просторову інформацію про 

розміщення і розвиток туристських об’єктів, рекреаційно-туристського-

комплексу).  

Ще раз необхідно підкреслити, що будучи джерелом різноманітної 

інформації, сучасні інтерактивні карти незамінні і як інструмент навігації. При 

плануванні будь-якої поїздки у незнайоме місце, перед користувачем постають 

дві навігаційні задачі: пошук точки на карті і формування оптимального 

маршруту. Перша з них вирішується засобами будь-якої он-лайн 

картографічної системи при умові, що в ній є дані по регіону, який цікавить, 

при чому з потрібним ступенем деталізації. Друга задача складніша і 

вирішуватись може двома способами: вручну – шляхом вивчення транспортних 

маршрутів на карті або автоматично – також засобами он-лайн картографічних 

систем. 

Таким чином, основне призначення інтерактивних карт – отримання 

картографічної інформації, яка доповнюється іншими географічно 

прив’язаними даними. Карти допоможуть не тільки зорієнтуватися відносно 

географічного положення пункту призначення і ознайомитись з рельєфом 
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місцевості, а і отримати відомості про кліматичні умови, часовий пояс, 

національні і релігійні особливості, розклад руху транспорту, інформацію про 

розташування на запланованому маршруті ресторанів і готелів, а також 

дізнатись масу інших корисних і необхідних відомостей. 

 

1.5. Висновки до розділу 1. 

 

1. При розгляді вихідних понять з теми дослідження встановлено, що 

інтерактивні карти є електронними динамічними геозображеннями, які 

функціонують виключно в комп’ютерному середовищі. Доведено, що у назві 

карт (“інтерактивні”) вкладено не лише пристрій (засіб) їх відображення, яким є 

екран комп’ютерного пристрою, а й наявність закладених додаткових функцій. 

Зміст інтерактивних карт формується на основі тісної двосторонньої взаємодії 

користувача (з його відповідними практичними потребами) з програмно-

технічним забезпеченням і є обов’язково варіативним.  

2. Поняття “інтерактивність карти” розкриває характер і ступінь 

взаємодії між об’єктами (показниками картографування, елементами змісту, 

умовними позначеннями). При відсутності єдиного стандартизованого терміну 

для застосування в картографії вона (інтерактивність, з погляду розкриття 

характеру взаємодії показників картографування) виступає принципом 

організації системи (в нашому 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 той же певний момент часу 

взаємодія з іншою системою / людиною (користувачем).  

3. Поняття інтерактивного картографування є процесом інтерактивного 

оброблення 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 (вихідного) результату інтерактивної карти для практичного 
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використання. За умови включення останньої складової роботи з 

інтерактивними картами до визначення поняття інтерактивного 

картографування воно набуває розширене значення і трактується як 

“інтерактивне створення / використання карт”. 

4. Під час вивчення зарубіжного досвіду розробки інтерактивних карт 

встановлено, що сучасна їх спрямованість більше пов’язана з практичною 

діяльністю, має значні перспективи подальшого розвитку завдяки ряду 

факторів: перетворення мережі Інтернет на глобальний, масово доступний, 

потужний, поліфункціональний, доволі комфортний та необхідний засіб 

комунікації, що відбулось протягом перших десяти-п’ятнадцяти років третього 

тисячоліття; розширення спектра застосування технологій GPS, широкого 

розповсюдження індивідуальних пристроїх, обладнаних приймачами 

глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС), 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, доступнішого і 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 є картографічні краудсорсингові сервіси. 

5. Маючи кінцеве та поточне призначення щодо використання, 

інтерактивні карти на практиці створюються на основі двох технологічних 

рішень: мультимедіа та ГІС. Замовниками інтерактивних картографічних 

розробок в Україні виступає суспільна практика. Конкретну реалізацію 

здійснюють всі суб’єкти через відповідних фахівців, що у своїй діяльності 

працюють з просторовою інформацією, за допомогою якої виконуються 

різноманітні прикладні завдання і приймаються відповідні рішення. Головними 
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напрямами створення вітчизняних інтерактивних картографічних розробок є їх 

створення 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. 

 

Своє місце процесом написання дисертації вбачаю в науковому 

обґрунтуванні та практичній розробці багатофункціональної тематичної 

інтерактивної карти регіону (міста Києва) на базі геоінформаційних технологій 

з обранням актуальних тематичних показників картографування – об’єктів 

критичної інфраструктури, їх розміщення, концентрації, забезпеченості регіону, 

населення, особливостей доступу, впливу на людей та природне середовище 

тощо. 
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РОЗДІЛ 2. 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ 

ТЕМАТИЧНОГО ЗМІСТУ ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ. 

 

2.1. Теорія створення інтерактивних карт у рамках розвитку 

геоінформаційної теоретичної концепції в картографії. Види та типи 

інтерактивних карт, їх місце в системі картографічних творів. 

 

Теоретичні концепції картографії узагальнюють досвід минулого і дають 

змогу оцінити тенденції її розвитку в майбутньому. Водночас вони 

відображають сучасне розуміння стану і перспектив науки, сучасні погляди і 

проблеми. Цим пояснюється еволюція концепцій: в міру набуття нового 

досвіду, впровадження прогресивних методів і технологій теоретичні концепції 

уточнюються, удосконалюються, змінюються, поступаючись місцем новим. 

Ґрунтовний аналіз теоретичних концепцій висвітлено у працях О. М. Берлянта 

[4, 5], О. О. Лютого [47], їх зв’язок зі знаковими системами картографії – в 

монографії Т. І. Козаченко, Г. О. Пархоменко, A. M. Молочка [42] та інших 

публікаціях окремих авторів, наприклад, [6, 30, 41].  

Cистема вихідних положень певної науки, що її приймають більшість 

учених як дещо дане, безсумнівне, що не має сенсу на цей час далі 

обговорюватись, визначається в науці як парадигма [69].  

Парадигма містить концепцію (тобто спосіб бачення об’єкта та предмета 

дослідження), закони, теорії, методи та засоби його проведення та здійснення 

оцінок результатів наукового пізнання. Автор цього терміна Т. Кун 

сформулював парадигму як “визнані всіма наукові досягнення, котрі протягом 

певного часу визначають науковцям модель постановки проблеми та способи їх 

розв’язання [30]. 

Еволюція основних теоретичних концепцій в картографії, розпочинаючи 

з початку 1930-х років до сьогоднішнього часу у їх зв’язку з існуючими 

обґрунтованими парадигмами, представлена авторською хронологічною 
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графічною моделлю, рис. 2.1, побудованою на основі [4, 30, 47, 76], власних 

досліджень і рекомендацій наукового керівника. 
 

 

Рис. 2.1. Хронологічна модель еволюції та взаємодії основних парадигм і 

теоретичних концепцій в картографії (розроблено автором). 

Ситуація в сучасній картографії зумовлюється її знаходженням на якісно 

новому етапі розвитку, що є в авангарді науково-технічного прогресу. Процес 

упровадження в дану науку комп’ютерної техніки поклав початок появи 

цифрових, електронних та комп’ютерних карт, а інтенсивний розвиток 

програмного забезпечення – дав можливість доступу до його основних та 

розширених аналітичних функцій [11, 14, 28].  

На практиці з 1980-х років програмні продукти, що стали забезпечувати 

інтеграцію просторових даних з різних джерел та дозволили формувати і 

підтримувати бази даних, практично проводити геоінформаційний аналіз 

останніх та, зокрема, представляти картографічно, стали відомі як ГІС [11, 30].  

З початку практичного застосування геоінформаційних систем як засобів 

автоматизованого створення картографічних творів на основі баз даних і знань 

в умовах обґрунтованої аналітичної парадигми сформувалась геоінформаційна 

теоретична концепція. 

Вона характеризується інтеграцією комунікативної, модельно-

пізнавальної і мовної концепцій (див. рис. 2.1) на основі подальшого розвитку 

аналітичної парадигми і перетворення її до парадигми кіберкартографії. 
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Картографія в геоінформаційній концепції визначається наукою про 

інформаційно-картографічне моделювання геосистем. Карта – як 

геоінформаційна модель реальної дійсності [5].  

В рамках зазначеної концепції було започатковано та стало динамічно 

розвиватись геоінформаційне картографування [5], що має характерні риси, в 

якому предмет і картографічний метод набувають нових властивостей та 

особливостей.  

Цими рисами згідно з [10] є:  

− автоматизоване створення та використання карт в програмному 

забезпеченні ГІС з використанням баз різнотипних, тобто картографічних, 

числових, текстових, а не лише картографічних (як вказує О. М. Берлянт) 

даних, що полягає в застосуванні технічних та апаратно-програмних засобів, 

включаючи автоматичні картографічні системи і логіко-математичне 

моделювання та виключає трудомісткі ручні процеси, підвищує продуктивність 

праці, якість карт, надійність результатів їхнього аналізу;  

− застосування системного наукового підходу до відображення та 

аналізу геосистем, що може відбуватися за допомогою серій карт та атласів 

різних регіональних рівнів з цілісною характеристикою його компонентів: 

об’єкта, предмета, методів, завдань, сукупності засобів та чіткої послідовності 

проведення досліджень; 

− інтерактивність картографування, що здійснюється в режимі 

двосторонньої діалогової взаємодії людини (користувача, картографа) і 

комп’ютера, обміну між ними послідовністю запитів та відповідей з метою 

втручання і керування обчислювальним процесом, процесом моделювання, а 

також тісний зв’язок методів створення та використання карт;  

− оперативність картографування, що дає змогу отримувати дані та 

проводити картографування в реальному масштабі часу і отримувати 

результати для представлення користувачам в масштабі часу, що наближається 

до реального.  

Реальний масштаб часу характеризує швидкість створення-використання 
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картографічних моделей, тобто темп, що забезпечує негайне оброблення 

вхідної інформації, її картографічне відображення для оцінки, моніторингу та 

контролю характеру явищ і процесів, що змінюються в такому ж темпі. 

Ефективність оперативного картографування визначається за допомогою 

низки чинників: надійності геоінформаційної системи, швидкості введення та 

обробки даних, зручності доступу до баз даних, достатньої наочності та 

інформативності створених карт, оперативності їх розповсюдження та доставки 

до користувачів [10]; 

− багатоваріантність, що допускає різнобічну оцінку ситуацій і 

представлення кінцевого результату різними варіантами висновків та 

передбачає, зокрема, декілька шляхів. 

На етапі інформаційного забезпечення можливе використання або 

різноманітних даних, які характеризують одне і те ж явище чи процес, або 

використання різних систем вихідних показників, що обробляються за одним 

алгоритмом з однотипним представленням результатів геоінформаційного 

картографічного моделювання для залежності кінцевих висновків лише від 

інформаційного забезпечення.  

На цьому ж етапі багатоваріантність також може бути пов’язана з 

можливістю обробки одного інформаційного масиву даних за різними 

алгоритмами з обов’язковим урахуванням точності результатів, яка повинна 

бути однаковою; можливістю відображення результатів геоінформаційного 

картографування різними способами картографічного зображення, що в першу 

чергу пов’язано із автоматизацією процесу картографування взагалі [10].  

Безпосередньо з багатоваріантністю пов’язана оцінка достовірності 

результатів картографування, а багатоваріантність, що проявляється в 

можливостях паралельного використання інформаційних масивів, 

математичних алгоритмів та способів зображення результатів, приводить до 

підвищення достовірності кінцевого результату; 

− мультимедійність, окремі функції якої можуть бути вбудовані до 



59 

програмного середовища ГІС і яка дозволяє поєднати різноманітні форми 

представлення інформації на одному носієві, зокрема, текстової, звукової, 

графічної (включаючи анімацію та відео); 

− проблемну орієнтованість картографування (як вузьку практичну 

його спрямованість, пов’язану зі створенням комплексу картографічних 

моделей, сукупність яких є інструментом вирішення конкретних завдань, для 

забезпечення прийняття рішень). Кожне із цих завдань відбиває конкретну дію, 

сукупність яких визначає мету дослідження (Е. Л. Бондаренко, 2007) [10].  

У даному дослідженні доцільно врахувати, що у вказаній роботі [10] 

здійснено: 

− розширення переліку характерних рис геоінформаційного 

картографування віртуальністю, яка передбачає інтерактивне одержання в 

процесі геоінформаційного аналізу віртуальних даних (наприклад, неявних, 

тобто розрахункових показників, необхідних для картографування або 

подальших розрахунків (кількості об’єктів критичної інфраструктури на 

одиницю площі, їх концентрацію тощо) та, відповідно, формування в тому 

числі і на їх основі зображень реальних або уявних об’єктів; 

− об’єднано визначені О. М. Берлянтом характерні риси: “застосування 

комп’ютерного дизайну та нових графічних зображувальних засобів” і 

“створення зображень нових видів та типів” в таку інтегральну рису як 

багатофункціональність програмного забезпечення ГІС, яка повинна включати 

можливість застосування поряд із традиційними зображувальними засобами їх 

нові види та з урахуванням цього мати можливість створення електронних карт 

та інших похідних зображень нових видів та типів [10]. 

Серед таких карт – інтерактивні, які створюються в режимі діалогової 

взаємодії розробника з комп’ютерною системою та забезпечують вказану 

властивість (взаємодію) у процесі їх використання. Їх поява об’єктивно 

зумовлена також розвитком технологій комп’ютерних ефектів, які дали 

поштовх до застосування динамічних графічних змінних на електронних картах 
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і по суті перетворили мультимедійні картографічні (гео-) зображення на твори, 

що сформували особливу групу, яка й досліджується в даній роботі. 

Віртуальність та багатофункціональність програмного забезпечення, які 

застосовуються для створення / використання карт (як характерні риси 

геоінформаційного картографування), можливість його використання в 

сучасних умовах та мережних технологічних рішеннях додатково посприяли 

формулюванню положень кіберкартографії. 

Нову теоретичну парадигму “кіберкартографію” (“cybercartography” – 

картографію інформаційної ери) як подальший розвиток аналітичної парадигми 

запропонував доктор філософії Фрейзер Тейлор, професор Карлетонського 

університету (Оттава, Канада) на 18-й Міжнародній картографічній конференції 

у Стокгольмі (Швеція, 1997 p.). Кіберкартографія визначена ним як 

“організація, подання, аналіз і комунікація просторової інформації щодо 

широкого розмаїття тем в інтерактивному, динамічному, багаточутливому 

форматі із застосуванням мультимедіа та багатомодульних інтерфейсів”. Ця 

парадигма поширилась в академічних публікаціях і послужила теоретичним 

підґрунтям створення інноваційних продуктів, зокрема, “The Cybercartographic 

Atlas of Antarctica” (Кіберкартографічний атлас Антарктики) та ін. 

Сьогодні кіберкартографія разом з географічною візуалізацією та веб-

картографією символізує глибокі зміни у картографуванні. Вони стали 

результатом індустріального розвитку суспільства, багаторічного досвіду 

створення картографічної продукції в багатьох галузях науки і господарства, 

активної діяльності співтовариств розробників програмних продуктів на 

відкритих кодах, а також яскраве свідчення поточної життєздатності й 

оновлення світу картографування. Технологія Веб-картографії є відносно новим 

засобом публікації карт, який зараз щодня використовують мільйони людей, 

створюючи, зокрема, й інтерактивні картографічні розробки [98, 109]. 

В рамках сучасного стану концепції геоінформаційного картографування, 

що розвивається на основі парадигми кіберкартографії, створення 

інтерактивних карт має ряд головних особливостей: 



61 

− 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 крім реалізованого функціоналу мов програмування для 

прописування коректності відображення показників на карті. 

При цьому, якщо говорити про види та типи інтерактивних карт, а також 

їх місце 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 масштабами та територіальним охопленням особливість інтерактивних 

карт, що розробляються на базі географічних основ віртуальних глобусів чи 

краудсорсингових сервісів, полягає у використанні принципу мультирівневої 

генералізації, згідно з яким зміст карти формується у відповідності до масштабу 

її відображення відеоекранними засобами і тут існуючі класичні масштабні 

ряди для класифікації карт на дрібномасштабні, середньомасштабні, 

великомасштабні втрачають свою актуальність. Існуючий розподіл за 

територіальним охопленням, а також обґрунтування територіальних рівнів 

розробки інтерактивних тематичних карт безпосередньо пов’язане з темою 

дослідження. 

Що стосується існуючих типів карт у відповідності з класифікаціями 

К. О. Саліщева [76], О. М. Берлянта [5, 76], інших науковців [10], інтерактивні 

карти повністю відповідають зазначеним класифікаційним групам. 
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2.2. Формулювання поняттєвого апарату створення / використання 

інтерактивних карт. 

 

Формулювання основних понять даного науково-практичного 

картографічного дослідження має базуватись на існуючому досвіді розроблення 

поняттєвого апарату, який застосовується в картографії на сучасному етапі її 

розвитку та показує, що в ході роботи доцільно використовувати структурні 

блоки, які й сформують певні групи понять і термінів [10 та ін.]. 

Окремим структурним блоком згідно з [10] доцільно вважати комплекси 

близьких за значенням і змістом понять, що формують окремі частини 

поняттєвого апарату створення / використання картографічних творів.  

Використовуючи загальнонауковий метод аналогій, доцільно 

запропонувати наступні блоки понять (по аналогії з [10]), яких може бути 

щонайменше чотири (загальний; просторово-часового базису; практичної 

спрямованості; програмно-технічних особливостей). Вони в сукупності та 

взаємодії дадуть систему понять для послідовного застосування у розробці 

актуального сучасного напряму картографування – створення / використання 

інтерактивних карт. 

Поняттєвий апарат створення / використання інтерактивних карт 

сформовано на основі аналізу літературних та інших інформаційних (зокрема, 

електронних) джерел відповідно до положень сучасної геоінформаційної 

теоретичної концепції, яка розвивається в умовах парадигми кіберкартографії 

[30], а також окремих власних розробок автора [13]. Запропоновані визначення 

та удосконалення окремих понять і термінів сформованого апарату подаються у 

цьому підрозділі нижче. 

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 
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розробка”, “створення інтерактивних картографічних розробок”, 

“інтерактивність картографічної розробки”, “ступінь інтерактивності 

картографічної розробки”, визначає його об’єкт, суб’єктів і предмет. 

Поняття, яке розкриває характер і ступінь взаємодії між об’єктами в 

літературі називається інтерактивністю [14], що в перекладі з англійської 

мови означає “взаємодію”. Воно використовується в різних галузях наукових 

досліджень (зокрема, теорії інформації, інформатиці та програмуванні, системі 

телекомунікацій, соціології), техніки, виробництва тощо.  

Як показує аналіз літератури [13, 20] нинісеред фахівців перерахованих 

сфер діяльності відсутнє усталене визначення цього терміну, але логіка 

підтверджує, що у загальному його можна розкрити як певний принцип 

організації системи, при якому мета досягається інформаційним обміном її 

елементів. При цьому елементами інтерактивності є всі елементи взаємодіючої 

системи, за допомогою яких відбувається взаємодія з іншою системою / 

людиною (користувачем). Таке тлумачення приведене у [118]. 

Інтерактивність (у загальному та в картографії) визначає спосіб 

інформаційно-комунікативної системи (наприклад, електронного 

картографічного сервіса) активно та по-різному реагувати на дії користувача. 

Як найяскравіший її приклад є мережа Інтернет, при використанні якого одним 

з учасників взаємодії (суб’єктом взаємодії) є, безумовно, людина, що може у 

діалоговому режимі отримувати інформацію від / та про іншого суб’єкта. 

Взаємодія може здійснюватися з: картографічним ресурсом Інтернету; іншою 

людиною, з якою даний користувач спілкується за допомогою відомих 

картографічних служб Інтернету (Карти Google, Bing, OpenStreetMaps і т. д.) .  

На сучасному етапі розвитку картографії використовують також і 

мультимедійні технології. Застосування звуків, музики, відео, анімації на карті 

візуально підвищує об’єм (кількість) інформації про об’єкт картографування. 

Логічно виникло поняття мультимедійного картографування – поєднання 

різноманітних методів, прийомів картографії і мультимедіа, програмних і 

технічних засобів, які дозволяють здійснювати інтегрування картографічного 
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зображення та іншої інформації у вигляді тексту, звуку, графіків, фотографій, 

відеороликів, зображень і т. д., забезпечуючи інтерактивну взаємодію 

користувачів з мультимедійними картографічними творами, як в процесі її 

створення, так і на етапі їх використання. Тому більшості сучасних 

електронних карт і атласів притаманна така риса, як інтерактивність. 

Інтерактивність може проявлятись в багатьох напрямках, але основний її 

принцип – надавати користувачу можливість діалогу з картографічною 

інформацією [13]. 

Інтерактивність у загальному завдяки відповідним реалізованим методам 

сьогодні є актуальним способом роботи викладача в аудиторії, тренера в групі, 

працівника на виробництві. Вказані методи базуються на активній взаємодії 

учасників перерахованих процесів та характеризуються різним ступенем. 

Ступінь інтерактивності – це порівняльна величина (як правило 

кількісний показник, параметр), що характеризує розмір або можливість 

інтенсивної взаємодії суб’єктів у процесі виконання будь-якого завдання. 

Зв’язок картографії з поняттям (визначеним змістом) і ступенем 

інтерактивності прослідковується з початку впровадження до її теорії, 

методології та практики процесів, пов’язаних з автоматизацією картографічних 

робіт і відповідною взаємодією (рівнем) виконавця робіт з програмно-

технічним забезпеченням. 

Інтерактивна карта є електронним картографічним твором нового 

покоління. Як показує практика, існує ряд визначень поняття, зокрема: 

− інтерактивна карта – це система взаємопов’язаних топографічних та 

тематичних карт, графічних побудов, аерокосмічних зображень, довідкової 

інформації, фотографій, які подаються у поєднанні різних форм (текст, графіка, 

анімація, звук, відео) з можливістю взаємодії з користувачем [20]; 

− інтерактивна карта – твір, візуалізований на екрані монітора, зміст 

якого відповідає загальним вимогам до картографічної продукції, 

характеризується системністю відображення навколишнього середовища та в 

який закладено певний набір інтерактивних функцій [13]; 
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− інтерактивна карта – це карта, яка створюється в процесі діалогу між 

картографом та програмою, що автоматизує процес її побудови або готова 

карта, яку може змінювати користувач [18]. Такою є також електронна карта, 

створена в середовищі ГІС. Інтерактивність тут проявляється у можливості 

одержання інформації по графічному об’єкту карти шляхом його вибору з 

екрана її відображення або з використанням запитів [10]. Кількість інформації, 

що відображується по кожному об’єкту, визначається обсягом її внесення до 

бази даних, з використанням якої і створюється карта. 

В інтерактивній карті (у вигляді серії карт) представляється 

картографічна інформація, зміст якої викладений пошарово з можливістю 

маніпулювання різними шарами тематичної інформації та незначного 

редагування змісту. Демонстраційні можливості інтерактивної карти можуть 

бути збагачені за рахунок довідкової інформації у вигляді таблиць, графіків, 

діаграм, словника термінів, слайдів, анімацій. Окрім того такі версії карт та 

атласів дають змогу користувачеві здійснити запит необхідної інформації, 

подати її в зручному для себе вигляді, здійснювати аналітичні розрахункові 

функції, а також за допомогою програми перевірити коректність своїх дій. 

Інтерактивні функції таких карт також проявляються у можливості користувача 

оперувати картографічним зображенням через функції пересування, 

масштабування, маніпулювання наборами наявних даних, зокрема проведення 

пошукових, оверлейних операцій, що в кінцевому підсумку може завершитись 

отриманням нових карт (шарів картографічної інформації). 

Таким чином, інтерактивні карти характеризуються динамічним 

картографічним зображенням або таким, що проявляється у зміні його 

інформаційної ємності при варіаціях масштабу (масштабованості, через яку 

реалізується принцип мультирівневої генералізації), активації (деактивації) 

видимості елементів змісту (регулюванню завантаженості карти), проведенні 

оверлейних операцій, внесенні власних даних тощо [9]. 

Інтерактивні карти дозволяють знаходити будь-які об’єкти надзвичайно 

швидко: достатньо ввести назву об’єкту, натиснути на потрібну клавішу, і 
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потрібний фрагмент карти опиниться перед нами на екрані комп’ютерного 

пристрою. Але справа не тільки у швидкості – в таких картах, на відміну від 

звичайних, реалізований інтерактивний перегляд, тобто вони реагують на дії 

користувача. При цьому ступінь інтерактивності може бути різний [87].  

Наступне подане визначення за змістом є авторським і у загальному 

розкриває процеси, які визначені в існуючих джерелах поняттям 

інтерактивності. 

Інтерактивна карта – електронна карта, яка функціонує виключно в 

комп’ютерному середовищі та надає можливості різної тісноти двостороннього 

зв’язку між суб’єктом (розробником, картографом, користувачем) та 

програмним забезпеченням у відповідності до реалізованого 

(запрограмованого) ступеня інтерактивності. 

Інші поняття загального блоку подані далі. 

Інтерактивна картографічна модель – це поняття є синоніном до 

попереднього та характеризує інтерактивну карту як модель реальної або 

віртуально-реальної дійсності, доповнюючи традиційне поняття картографічної 

моделі (останнє стосується статичних карт) можливостями застосування 

комп’ютерних ефектів, які в даній роботі удосконалюються до способів 

картографічного зображення електронних карт. 

Інтерактивний атлас – сукупність інтерактивних карт або шарів, які 

створені за єдиною програмою як цілісний електронний картографічний твір. 

Визначення інтерактивного атласу також привелене Ляшенко Д. О. 

(2006), що характеризує їх (у множині) очевидно як картографічні твори, “… у 

яких передбачена можливість зміни оформлення, способів зображення і навіть 

класифікації картографованих явищ, збільшення і зменшення (масштабування) 

зображення, отримання паперових копій карт” [49, с. 13]. 

Поняття інтерактивного картографічного сервісу, на відміну від 

попередніх вище викладених зустрічається в науковій літературі, наприклад 

[79], з уточненням конкретної реалізаційної системи, тобто мережі Інтернет. 

При цьому, під інтерактивним картографічним Інтернет-сервісом, що є одним з 
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обов’язкових розділів основної лінійки сервісів великих Інтернет порталів, 

розуміється формування документів, які містять зображення довідкових 

(мабуть мова повинна йти про загальногеографічні, авт.) або тематичних карт 

різного змісту та призначення, одержаних у результаті взаємодії користувача 

веб-сайту зі спеціалізованим картографічним сервером. Автор у даному понятті 

розширює перелік картографічних творів, що можуть входити та практично 

входять до інтерактивного картографічного Інтернет-сервісу, спеціальними 

картами. Наприклад, вказаним функціонуючим сервісом є публічна кадастрова 

карта України [64]. 

Головними компонентами принципової схеми організації інтерактивного 

картографічного Інтернет-сервісу є комп’ютер зі встановленим на ньому веб-

бразузером та спеціалізований сервер з відповідним програмним 

забезпеченням. За допомогою вказаної принципової схеми автором (у 

співавторстві), зокрема, було обгрутовано алгоритм створення еколого-

географічних карт [18]. 

Інтерактивна картографічна розробка – це картографічний твір (карта, 

серія карт, багатофункціональна пошарова карта, атлас) будь-якого виду 

(загальногеографічного, тематичного, спеціального; для атласів враховуються 

їхні ознаки класифікації), типу (відповідно до існуючих ознак класифікації 

географічних карт за типами) або призначення, що містить інтерактивні 

функції. 

Науково-обґрунтований процес реалізації методичної схеми (алгоритму) 

одержання картографічних творів з інтерактивними функціями називається 

створенням інтерактивних картографічних розробок. Практична реалізація 

вказаного процесу передбачає використання спеціалізованого програмного 

забезпечення, яке має функції зв’язку з картографічними серверами. При цьому 

важливим моментом є відмінність змісту даного поняття від визначення 

“інтерактивного картографування”, що асоціюється із власне процесом 

створення будь-якого електронного картографічного твору у діалоговому 

режимі з програмно-технічним забезпеченням. 
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Інтерактивність картографічної розробки – це запрограмована 

(реалізована) властивість карти, серії карт, атласу, сервісу тощо реагувати на дії 

користувача. 

Ступінь інтерактивності картографічної розробки – це реалізована на 

карті інтенсивність її інтерактивності. 

Об’єкт та предмет створення / використання інтерактивних карт 

визначені у вступній частині та співпадають з об’єктом / предметом 

дисертаційної роботи. Зокрема, у зв’язку із застосуванням принципу від 

загального до часткового, по суті дедуктивного підходу (від лат. deductio – 

виведення) як форми наукового пізнання, через яку висновок про окремий 

елемент з великої їх кількості робиться на основі знань про властивості всієї 

кількості, об’єктом дослідження у широкому розумінні є та частина реальної 

дійсності, яка вивчається за допомогою інтерактивних карт різних регіонів; у 

вузькому – представлена на інтерактивних картах критична інфраструктура 

міста Києва. 

Предметом – теоретико-методологічні та методичні основи створення 

багатофункціональних інтерактивних карт регіонів (принципи, підходи, 

прийоми, алгоритми), на прикладі розробки інтерактивних карт критичної 

інфраструктури міста Києва. 

Суб’єктом створення інтерактивних карт є картограф або ІТ-фахівець, 

який володіє необхідними для цього компетентностями. 

Блок просторово-часового базису вважається методологічно базовим у 

системі понять усього загальногеографічного, тематичного та спеціального 

картографування, оскільки конкретизує і географічно прив’язує відповідні 

об’єкти, явища чи процеси, що показуються на карті [10], логічно, в тому числі 

і на інтерактивній. 

Просторова складова даного блоку визначається територіальними 

рівнями розробки інтерактивних карт, яким мають стати загальновстановлені 

ієрархічні рівні (відповідно до існуючої класифікації географічних карт за 

територіальним охопленням, яка традиційно застосовується в картографії). 
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Такими рівнями в контексті проведення даного дослідження виступають 

послідовно: глобальний, міжнаціональний, державний, регіональні, локальний. 

Таке представлення рівнів пояснюється тим, що переважна більшість 

інтерактивних картографічних розробок (тематичних, спеціальних) 

здійснюється на географічних основах відомих краудсорсингових сервісів 

загальносвітового рівня. Перехід до використання карти на певному 

просторовому рівні забезпечується масштабуванням відкритого геозображення. 

Глобальний рівень розроблення інтерактивних карт – відповідає 

загальносвітовому (планетарному) просторовому рівню [10]. 

Міжнаціональний рівень (у літературі [10 та ін.] порівнюється з поняттям 

умовно-глобального рівня) – передбачає картографування декількох держав, 

наприклад, при показі руху товарів через державний кордон України до країн 

Європи або іншого регіону. 

Державний – логічно асоціюється з територією національних держав [10].  

Регіональні територіальні рівні поділяються на власне регіональний та 

перехідний регіональний, що зіставляється з обласним та районним (в умовах 

децентралізації влади в країні сюди ж відносяться новостворені об’єднані 

територіальні громади) регіональними рівнями. Київ як місто 

загальнодержавного значення є окремим регіоном, по якому за визначеними 

одиницями картографування збирається та опрацьовується необхідна якісна та / 

або кількісна інформація. Також доцільно зазначити, що регіональний рівень 

згідно з [10] характеризується територією, яку можна порівняти з економічним 

районом. 

Локальний – це територія населеного пункту або зона впливу декількох 

дрібних населених пунктів [10]. 

Вузько-локальний – окремий об’єкт картографування (досить актуальний 

рівень для повноти представлення окремих частин об’єкта) [10]. 

Блок практичної спрямованості є важливою підсистемою понять, які 

дозволяють за допомогою картографічного методу, як основного в межах 

реалізації теоретико-методологічних положень геоінформаційної теоретичної 
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концепції, дослідити стан, структуру, розвиток об’єкта дослідження 

(наприклад, згідно з формулюванням у вузькому розумінні).  

Даний блок розкриває сутність понять, які визначають місце процесу 

створення інтерактивних карт у системі картографічних знань та вирішенні за 

допомогою вказаних творів практичних завдань і проблем відповідно до 

їхнього призначення, тематики та на основі функціонального наповнення, за 

допомогою якого й реалізуються призначення та зміст.  

Призначення інтерактивної картографічної розробки – визначення 

конкретних груп користувачів, які можуть її використовувати для виконання 

поставлених задач. За призначенням такі розробки формують групи карт згідно 

з теорією картографії [5, 76], тобто загально-географічні (наприклад, науково-

довідкові); тематичні (наприклад, для навчальних цілей); спеціальні 

(наприклад, кадастрові, дорожні). 

Тематика інтерактивної картографічної розробки – це її вид, у якому 

основний зміст визначений конкретною темою та спеціально присвячений 

будь-якому елементу, явищу чи процесу. При чому з появою інтерактивних 

карт їхні тематичні сюжети далеко вийшли за межі традиційних тем, описаних 

у картографії. 

Функціональне наповнення інтерактивної картографічної розробки – 

наявність в інтерфейсі можливостей вирішення поставлених задач певної 

складності відповідно до призначення та змісту. 

Розписати вказані групи термінів можливо та доцільно на основі 

виділення основних їхніх складових відповідно до напрямів застосування 

картографічного методу, його тематики, що, зокрема, передбачає визначення 

тематичної спрямованості об’єкта дослідження як важливої ознаки класифікації 

інтерактивних картографічних розробок. 

Блок програмно-технічних особливостей створення / використання 

інтерактивних карт вміщує поняття, пов’язані з алгоритмами створення 

вказаних творів на базі програмного і технічного забезпечення, яке може бути 

використане для цього. Серед головних визначень вартими уваги є: програмне 
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забезпечення для створення інтерактивних карт, програмне забезпечення для 

використання інтерактивних карт, інтерфейс програми (в різних контекстах), 

технічне забезпечення створення / використання інтерактивних карт, 

функціональні можливості програмного забезпечення для створення 

інтерактивних карт, функціональність інтерактивної карти, повнота 

інформаційного забезпечення розробки інтерактивної карти; точність 

графічного та картографічного представлення елементів змісту на різних рівнях 

масштабування у режимі електронної карти та, відповідно, бази даних; 

сучасність інформаційного забезпечення розробки інтерактивних карт, 

сучасність програмного забезпечення створення інтерактивних карт. 

Програмне забезпечення для створення інтерактивних карт – вид 

прикладних програмних продуктів (за різними ознаками класифікації: 

функціональністю, призначенням, структурою та ін.), що застосовуються для їх 

розробки. 

Програмне забезпечення для використання інтерактивних карт – вид 

прикладних програмних продуктів або картографічних сервісів (віртуальних 

глобусів, краудсорсингових розробок, окремих реалізацій), за допомогою яких 

(у середовищі яких) здійснюється робота з інтерактивними картами. 

Інтерфейс у загальному визначається сукупністю засобів, методів і 

правил взаємодії (управління, контролю і т. д.) між елементами системи. 

Значення даного терміну належить до будь-якого сполучення взаємочинних 

сутностей (як природничих, так апаратних і людино-машинних). Під 

інтерфейсом розуміють не тільки пристрої, але й правила (протоколи) взаємодії 

цих пристроїв [27]. 

Інтерфейси є основою взаємодії в сьогодшішніх інформаційних системах. 

Якщо інтерфейс якого-небудь об’єкта (персонального комп’ютера, програми, 

функції) не змінюється (тобто він стабільний та стандартизований), це дає 

можливість модифікувати сам об’єкт, не перероблюючи його принципи 

взаємодії з іншими об’єктами. 

В комп’ютерній системі взаємодія може здійснюватися на 
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користувацькому, програмному й апаратному рівнях. Відповідно до цього 

інтерфейси можуть існувати як спосіб взаємодії фізичних, віртуальних або 

людино-машинних пристроїв [27, 60]. 

Інтерфейс програми (у розумінні стосовно теми дослідження) – це 

сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію її елементів (пунктів 

меню та підменю, кнопок різних панелей (які дублюють реалізовані команди 

пунктів меню та підменю), рядку стану) у процесі реалізації методичної схеми 

створення інтерактивної карти та її подальшого використання. 

Технічне забезпечення створення / використання інтерактивних карт – 

це комп’ютерна система реалізації відповідних процедур роботи з 

інтерактивними картами. 

Функціональні можливості програмного забезпечення для створення 

інтерактивних карт – реалізована розробниками його здатність проведення 

розробки інтерактивних карт на різних етапах її створення, а також у цілому. 

Функціональність інтерактивної карти – здатність інтерактивної карти 

забезпечувати реалізацію запрограмованих функцій роботи з нею (її 

практичного використання). 

Повнота інформаційного забезпечення розробки інтерактивної карти – 

сукупність різних видів інформації, які докладно описують елементи її 

загальногеографічного, тематичного та спеціального змісту. Зокрема, для 

загальногеографічного змісту електронної карти у [22] обґрунтовано його 

належність до наступних елементів (шарів): математичної основи, опорних 

пунктів і аеронавігаційних даних; рельєфу суходолу; гідрографії і 

гідротехнічних споруд; населених пунктів; промислових, 

сільськогосподарських і соціально-культурних об’єктів; мережі доріг та споруд 

при них; рослинного покриву і ґрунтів; кордонів, меж та огорож. 

Повнота інформаційного забезпечення розробки тематичного або 

спеціального змісту повинна забезпечувати докладне представлення 

відповідних показників картографування, сформованих на його основі. 

Точність графічного та картографічного представлення елементів 



73 

змісту на різних рівнях масштабування у режимі електронної карти та, 

відповідно, бази даних пов’язана з точністю метрики її об’єктів і повинна 

відповідати загальноприйнятим вимогам до загальногеографічних карт 

обґрунтованих масштабів. Аналогічно мають враховуватись вимоги щодо 

кількісних характеристик об’єктів, які сформують відповідні тематичні та 

спеціальні показники картографування. 

Сучасність інформаційного забезпечення розроблення інтерактивних 

карт – полягає у підтримці цифрових карт і баз даних їх створення на 

актуальному рівні за змістом та формою. Оновлення карт і баз даних має 

здійснюватись з урахуванням наступних критеріїв: 

− ступеня сучасності цифрових карт (характеризується датою 

останнього оновлення); 

− важливості окремих змін на місцевості; 

− необхідності перетворення змісту цифрових карт відповідно до зміни 

стандартів їх обмінного формату, класифікатора (кодів, номерів) та існуючих 

правил цифрового опису картографічної інформації [11, 22]. 

Сучасність програмного забезпечення створення інтерактивних карт – 

відповідність останніх версій програмних продуктів із забезпечення реалізації 

необхідних їх функцій користувачам, засобів і способів представлення 

відповідних показників картографування. 

Інші відомі поняття геоінформаційного картографування визначають 

зв’язок конкретної теми дослідження з геоінформаційною теоретичною 

концепцією. 

 

2.3. Наукові підходи та принципи створення тематичного змісту 

інтерактивних карт, їх взаємодія. 

 

Одним з основних завдань методології є розробка наукових підходів до 

вивчення тих чи інших явищ, які досліджуються наукою. Науковий підхід – 

особливий спосіб мислення та пізнання об’єктивної реальності, що формується 
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умовами дослідження, високим рівнем знань і професійної підготовки та 

цілісним спрямуванням [83 та ін.]. Враховувати необхідно перш за все те, що 

кожний вчений є особистістю, та відзначається певними конкретними 

навичками, вміннями, інтересами, поглядами тощо. З огляду на це, він (вчений) 

повинен розумітись на тих підходах, які обирає для свого дослідження. 

Науковий підхід, що безпосередньо пов’язаний з методами наукового 

дослідження (для даної роботи вони розшифровані у вступній частині), виявляє 

себе у процесі залучення загальнонаукових та / або конкретнонаукових 

методологічних засобів. При цьому в науці й науковому дослідженні підхід 

виступає в різних якостях. У науці методологічний підхід редуковано (зміна у 

бік зменшення або послаблення) подає метод у вигляді принципових категорій, 

що встановлюють предметне орієнтування науки. У конкретному дослідженні 

підхід стає функціональним елементом методу, трансльованим з інших наук. 

При цьому, відмітними ознаками підходу в проблемному дослідженні можна 

назвати такі: 

− застосовується функціонально – враховує мету й завдання вивчення, 

відповідність засобів інших наук предмету дослідження; 

− не оформлений у вигляді теорії, як це властиво методу; 

− вміщує елемент методу інших наук. 

Наукові підходи крім методів також обов’язково включають ще й 

центральні поняття, логічне вираження пізнання, основну ідею, що пронизує 

систему знань і встановлює субординацію цього знання. Вони традиційно 

називаються принципами [69] та за аналогією до методів наукового 

дослідження логічно поділяються на загальнонаукові та конкретнонаукові [45]. 

Основними загальнонауковими принципами, які обираються для 

використання у даному науковому дослідженні та пов’язані із застосованими 

методами є принципи: об’єктивності; розвитку; історизму; сходження від 

абстрактного до конкретного; загального зв’язку та взаємодії; причинності; 

системності; термінологічний; когнітивний (пізнавальний). 

При визначенні конкретнонаукових принципів створення тематичного 
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змісту інтерактивних карт у рамках концепції геоінформаційного 

картографування, необхідно вказати на чинники, які зумовлюють їх виділення 

та характеризуються рядом особливостей як в бік ускладнення, так і в бік 

спрощення даного процесу.  

Зокрема, ускладненням (що логічно призводить до збільшення 

матеріальних та інтелектуальних витрат на перших етапах роботи) вважається 

необхідність не лише використання нової техніки і технологій та володіння 

окремими компетентностями програмування відповідних задач для показу 

тематичних показників картографування на інтерактивних картах, а й 

зростанням обсягів масивів інформації, що підлягає обробці. 

Спрощенням (що приводить до підвищення продуктивності праці 

фахівця, об’єктивності, достовірності та зменшення матеріальних затрат на 

розробку і публікацію (кінцеве представлення) карти в цілому) є можливість 

оперативного створення картографічних творів та їх швидкого використання 

одночасно різними користувачами, які знаходяться на різній відстані один від 

одного. Вказаний чинник визначає нову сучасну стадію розвитку картографії 

взагалі та окремих її розділів (в даному випадку – веб-картографії). 

Вибір конкретнонаукових принципів для даного дослідження здійснено 

на основі [10].  

Головним є геосистемний принцип, коли геосистема розглядається як 

інтегральне територіальне утворення, об’єднане природними  і антропогенними  

елементами, де кожен з них розглядається тільки у зв’язку з іншим через 

характер та тісноту зв’язків. 

Проблемно-формуючим логічно визначено принцип регіоналізації, який 

передбачає проведення картографічного дослідження в окремому регіоні. 

Поняття регіону формується в залежності від мети та об’єкта дослідження на 

основі суспільно-політичного замовлення. У загальному випадку розглянуто 

рівні глобальний, умовно-глобальний (міжнаціональний) власне регіональні 

різного рангу (область, район, місто загальнодержавного значення співставне з 

регіоном), локальні різного рангу і т. д. Картографування проведене на 
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прикладі міста Києва – окремого регіону, міста загальнодержавного значення. 

Принцип антропоцентризму визначає мету та очікувані результати 

досліджень, тобто це принцип визнання пріоритету людини у функціонуючих 

геосистемах. Іншими словами, дослідження спрямоване на виявлення 

взаємного позитивного та / або негативного впливу “людина – середовище – 

людина”. 

Принцип інваріантності передбачає використання різних критеріїв і 

показників як компонентів даної регіональної системи. Крім того воно 

здійснюється на принципі геоінформаційного картографічного моделювання, 

що пов’язане з багатоваріантністю (одна з характерних рис геоінформаційного 

картографування), яка проявляється на всіх його стадіях: від інформаційного 

забезпечення, обробки (перетворення) необхідної інформації до відображення 

результатів та їх практичного використання (в цілому або за окремими 

компонентами). Тобто можна погодитись з автором [10] у даному разі 

можливості ГІС дають змогу обробити величезний масив даних, представити 

практично значну кількість варіантів з вибором найбільш прийнятного до 

використання. 

Принцип оцінковості полягає в оцінюванні за допомогою створених 

картографічних моделей стану досліджуваного об’єкта, явища або процесу з 

метою обґрунтування наукових основ вирішення сформованих проблем. 

Принцип конструктивізму передбачає використання тематичних 

інтерактивних карт як інструмента розробки необхідних заходів з оптимізації, 

раціоналізації, прогнозування, надання рекомендацій тощо. Тобто він по суті 

окреслює тематичну різноманітність карт за видами та типами. 

 

2.4. Способи картографічного зображення, що застосовуються на 

інтерактивних картах. 

 

На теперішньому етапі розвитку картографії у зв’язку подальшим 

удосконаленням змісту і функціональності інтерактивних карт досить 
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актуальними для картографів залишаються підходи до формування показників 

картографування з використанням статичних і рухомих графічних змінних та 

поданням їх якісних і / або кількісних характеристик (що визначають 

узагальнене поняття способів картографічного зображення об’єктів, явищ і 

процесів) на вказаних творах на основі двосторонньої взаємодії користувача 

(його відповідними практичними потребами) з програмно-технічним 

забезпеченням у сеансі роботи з картою.  

Коректність застосування способів картографічного зображення на таких 

картах логічно передбачає розгляд їх сутності, співставлення з традиційно 

вживаними способами зображення, які застосовуються у класичній картографії.  

Питання розгляду способів картографічного зображення на електронних 

картах у загальному зводяться в ряді публікацій [4, 5, 10, 11, 14, 17] до 

функціональних можливостей програмних продуктів (у переважній більшості 

ГІС) застосування на них “комп’ютерних ефектів” із зображувальними 

засобами (у мультимедійних програмах), які доповнюють та удосконалюють 

засоби електронного картографування, а через останні – і способи 

картографічного зображення. Серед зазначених ефектів найчастіше 

виокремлюються: “мигання знаків”, поступова зміна кольорового тону та 

кольорової насиченості.  

У процесі вивчення публікації Е. Л. Бондаренка [15] також було 

опрацьовано моделі порівняння класичних картографічних способів і 

реалізованих у середовищі ГІС прийомів картографування, що в 

автоматизованому режимі дозволяють представити відповідні показники на 

електронних картах. Крім того вказано, що “комп’ютерні ефекти” 

мільтимедійних програм доповнюють засоби практичної роботи з картою, 

змінюють змістове навантаження показників картографування відповідно до 

заданих параметрів та формують новий зміст способів картографічного 

зображення. 

Даний підрозділ спрямований на розгляд узагальнених прийомів 

картографування, що застосовуються на електронних картах і формулювання 
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нового переліку способів картографічного зображення на вказаних моделях з 

інтерактивними функціями, виходячи із запитів теорії та практики розробки 

інтерактивних карт. Це може бути досягнуто завдяки: 

− систематизації існуючих знань щодо способів картографічного 

зображення об’єктів, явищ і процесів, які у практиці створення електронних 

карт уже застосовуються через реалізовані прийоми картографування в 

програмному забезпеченні, що використовується для автоматизації 

картографічних робіт; 

− удосконаленню актуальної моделі порівняння прийомів 

геоінформаційного картографування, що застосовуються на електронних картах 

зі способами картографічного зображення класичної картографії (для статичних 

карт) шляхом приведення її до сучасного стану, який виявляється через останні 

(найновіші) реалізації функціональних можливостей програмного 

забезпечення; 

− вказання головної особливості інтерактивних карт, через яку для них 

доцільним є обґрунтування удосконаленого переліку способів картографічного 

зображення; 

− формулювання визначення назв та змісту нових (удосконалених) 

способів картографічного зображення для інтерактивних карт та їх взаємодію у 

процесі реалізації з відповідними одиницями картографування, що 

відрізняються (можуть відрізнятись) від загальновживаних для класичних 

способів картографічного зображення; 

− розроблення моделі взаємодії способів картографічного зображення, 

що поєднає 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). 

Створення карти будь-якого виду чи типу передбачає показ на ній 

об’єктів, явищ і процесів через сформовані показники картографування (якісні, 
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кількісні) по визначених одиницях картографування шляхом застосування 

різноманітних графічних змінних (самостійно або комбінації) за допомогою 

способів картографічного зображення.  

Даний процес може бути реалізований нині на основі двох схем 

(ментальної, комп’ютерної) та/або їх логічного поєднання. Знаючи, що 

ментальна схема картографування представляє собою суть даного процесу з 

точки зору творчої розумової діяльності стосовно створення окремих карт, яка 

залишається незмінною при будь-яких технологіях, методиках і матеріалах, 

доцільно вказати на два головні напрями комп’ютерної схеми 

картографування, що зараз застосовуються у картографії: 

− на основі геоінформаційних технологій, що об’єднують усі програмні 

продукти, які відносяться до ГІС (включно з вузькофункціональними 

програмами) з обов’язковою підтримкою роботи з інформаційними базами 

даних просторових об’єктів і непросторових характеристик; 

− на основі графічних редакторів та інших програмних продуктів 

(зокрема, що забезпечує застосування динамічних графічних змінних). 

Для вивчення розвитку сучасних технологій в картографії в зарубіжній 

літературі [6] описується у застосуванні новий її розділ, що називається 

картографічною методикою, сутністю якої є розгляд питань спрощення та 

удосконалення переходу від вихідних даних до картографічного зображення. За 

своїм змістом даний підхід (розділ зарубіжної картографії) у вітчизняній 

картографії є частиною картознавства і реалізується через використання власне 

способів картографічного зображення. Це може бути представлено графічно у 

вигляді алгоритмізованої моделі перетворення вихідних даних у картографічну 

модель, рис. 2.2. 

При цьому застосування комп’ютера в картографічному методі: 

− удосконалює процес отримання даних для просторового 

представлення; 

− прискорює пристосування даних до потреб конкретного 

картографічного зображення; 
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− спрощує процес надання вихідним даним графічної форми; 

− удосконалює графічне представлення за допомогою додаткових 

ефектів із зображувальними засобами. 
  

В
и

хі
дн

і 
 

да
н

і 

 
Форма  

представлення 
(картографічна  

модель) 

П
ер

ет
во

р
ен

і 
 

да
н

і 

 

ТРАНФОРМАЦІЇ 
- вимірювальний рівень; 
- спосіб віднесення даних; 
- характер даних; 
- спосіб підходу до даних 
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- графічний знак; 
- графічні змінні; 
- графічний спосіб 

зображення; 
- легенда 

 
Рис. 2.2. Графічна модель перетворення вихідних даних у картографічне 

зображення [17]. 

Вихідні дані можуть бути безпосередньо виміряними або запозиченими із 

статистичних баз даних для подальшого використання.  

Комп’ютеризація, а також пов’язаний з нею Інтернет значно полегшують 

доступ до даних, які, доречно наголосити, не завжди є пристосованими для 

безпосереднього використання у процесі картографування та потребують 

деяких додаткових перетворень. До характерних рис даних, які шляхом 

відповідної трансформації можна пристосувати до намірів редактора карти і до 

потреб конкретного способу картографічного зображення, слід віднести: 

вимірювальний рівень; спосіб віднесення даних; характер даних; спосіб підходу 

до даних. 

Після етапу трансформації даних необхідно їх відобразити, тобто наочно 

представити з наданням їм графічної форми. Це відбувається завдяки: 

графічному знаку; графічним змінним; графічному способу представлення; 

правильно побудованій легенді (див. рис. 2.2). 

Комп’ютерні технології (як на основі ГІС, так і мультимедіа) дозволяють 

швидко виконувати варіанти конкретних графічних рішень, а також 

полегшують їх модифікацію. В комп’ютері легко можна замінити знак, 

модифікувати опис або ж застосувати іншу графічну змінну. Згадувана 

попередня легкість може видатись і хибною, оскільки використання 

комп’ютера корисно в процесі редагування, якщо воно певним способом 
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пов’язано зі знаннями і досвідом картографа. Неправильне використання 

функціональних можливостей програмних продуктів для розробки карт може 

призвести до невірної інтерпретації даних у графічній формі, зробивши їх 

взагалі непридатними для читання. 

Розробники ГІС як програмного забезпечення, що використовується для 

картографування в автоматизованому режимі функціонально закладають 

реалізацію способів картографічного зображення через відповідні прийоми. 

Але вони використовують інші підходи, реалізувати які вважається за доцільне 

через розкриття сутності прийомів геоінформаційного картографування на 

основі аналізу функціональних можливостей сучасних ГІС та визначення 

механізму зв’язку прийомів із класичними способами картографічного 

зображення. 

Питання застосування способів картографічного зображення в ГІС в 

літературі вже висвітлювались у [14]. Зокрема, проведений автором (Е. Л. 

Бондаренко, 2000) аналіз картографічних можливостей геоінформаційних 

програмних продуктів показав, що в них реалізовані далеко не всі відомі 

способи картографічного зображення. Відмічено також, що у геоінформаційних 

системах різних розробників існують відмінності як у наборі алгоритмів, так і у 

сутності способів, що мають однакову назву. При цьому ним виділено головні 

прийоми картографування в середовищі ГІС після проведення аналізу 

функціональних можливостей останніх (на прикладі ГІС компаній ESRI та 

Pitney Bowes (MapInfo)): інтервалів значень; лінійних фігур; структурних 

геометричних фігур; градуйованих фігур; густоти точок; окремих 

(індивідуальних) значень; “поверхні” [15, 17]. 

Інтервали (діапазони) значень – це прийом картографування в ГІС, який 

застосовується для показу об’єктів (явищ, процесів), локалізованих в точках, 

розміщених на лініях або віднесених суцільно до площі, що передбачає 

використання кількісних абсолютних чи / або відносних показників (в тому 

числі статистичних і даних натурних спостережень), які можуть прив’язуватиь 

до різних одиниць картографування (населеного пункту, підприємства, ділянки 
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транспортної мережі, окремих територій за науковою класифікацією, 

адміністративного району, області тощо), що автоматично або інтерактивно 

розбиваються на градації з використанням абсолютних та/або умовних 

ступінчатих шкал [17]. 

Абсолютні та відносні кількісні показники, що містяться в середовищі 

реляційних баз даних, можуть бути отримані для нанесення на інтерактивну 

карту за результатами використання засобів вибору (в тому числі і за зразком), 

вибору з використанням запитів безпосередньо в процесі (сеансі) 

картографування. 

В залежності від вибору об’єктів координатної прив’язки зображувальних 

засобів, що характеризують кількісні показники до картографічних баз даних 

(характеризують просторове розміщення об’єктів) отримані інтервали значень 

можуть бути: 

− точкові (використовуються зображувальні засоби, наприклад, 

геометричні фігури або наочні значки, розмір яких передає кількісну 

характеристику (абсолютні та відносні показники), колір чи штрихування – 

якісні особливості); 

− лінійні (використовуються лінії різної ширини та кольорового тону); 

− площинні (зображувальними засобами є кольорова насиченість та/або 

інтенсивність штрихування за абсолютними або відносними показниками) [17]. 

При застосуванні точкових та лінійних інтервалів значень можливе 

використання трьох методів представлення кількісних показників 

зображувальними засобами: 

− метод констант застосовується тоді, коли розміри зображувальних 

засобів, що відображають кількісні показники відповідають значенням, взятих з 

бази даних або отримані за результатами геоінформаційного аналізу і 

знаходяться у віртуальному (“неявному”) вигляді, що передбачає їх 

використання лише в окремому сеансі геоінформаційного картографування (з 

подальшим збереженням в реляційні таблиці або без нього); 

− метод квадратного кореня – коли розміри зображувальних засобів, які 
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відображають кількісні показники відповідають кореню квадратному із 

значень, що містяться в базі даних (явній або ні); 

− метод логарифма аналогічний за своєю сутністю до попереднього з 

різницею в тому, що розміри зображувальних засобів, які відображають 

кількісні показники відповідають логарифму із значень, що містяться в базі 

даних або у “неявному” вигляді [17]. 

Застосування конкретного методу передбачає проведення аналізу 

гістограм розподілу чисел статистичних рядів (як реалізація аналітичної 

функції ГІС), виявлення певних закономірностей, зокрема, наприклад, 

наявності або відсутності екстремальних значень, що, в свою чергу передбачає 

недоцільність застосування абсолютних шкал умовних знаків. 

Важливим при використанні прийому інтервалів значень є правильний 

вибір функціонально закладеного до переважної більшості ГІС методу 

автоматичного розподілу рядів кількісних показників на градації. Головними 

такими методами є: рівна кількість показників, рівні інтервали значень, 

довільні інтервали значень, стандартне відхилення та квантилювання, що 

охарактеризовані, зокрема, в [14]. 

Лінійні (стовпчикові) геометричні фігури – прийом геоінформаційного 

картографування, що характеризує відображення явищ, які мають точкове, 

суцільне або лінійне поширення за допомогою стовпчикових геометричних 

фігур, що можуть відноситись до таких одиниць картографування як населений 

пункт, пункт спостереження, одиниця адміністративно-територіального поділу 

з використанням як абсолютних, так і відносних показників. Стовпчикові 

геометричні фігури дозволяють показувати динаміку явищ, їх розподіл по 

різниз часових періодах тощо, окреслюють можливості порівняння кількісних 

відмінностей показників у точкових одиницях картографування, а також – в 

цілому між собою різні території [17]. 

При цьому при виборі масштабності (порівнянності) геометричних фігур 

доцільним є застосування розглянутих вище методів відображення кількісних 

показників за допомогою розміру зображувального засобу. 
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Структурні геометричні фігури – це прийом геоінформаційного 

картографування, з використанням якого показуються на картах кількісні 

абсолютні або відносні показники точкової чи лінійної локалізації, а також 

площинного поширення, що відносяться до таких одиниць картографування як 

населений пункт, пункт спостереження за явищами лінійного чи площинного 

поширення, окремі території за науковою класифікацією, адміністративно-

територіальні одиниці. 

Структура геометричної фігури відображує якісні та / або кількісні 

відмінності показника картографування, розмір зображувального засобу 

встановлюється за трьома методами представлення кількісних показників 

зображувальними засобами (описані вище) [17]. 

Прийомом градуйованих фігур показуються на картах об’єкти та явища, 

що мають точкове, лінійне або площинне розміщення з розподілом кількісних 

показників за принципом неперервних шкал по наступних одиницях 

картографування: підприємство, населений пункт, пункт спостереження за 

явищами лінійного чи площинного поширення, окремі території, 

адміністративно-територіальні одиниці. Градуйовані фігури представляються 

абсолютними (коли розмір фігури прямо пропорційний величині 

зображуваного об’єкта – доцільним є використання методу констант) або 

умовними (кількісні відмінності відображені в умовній вимірності – 

застосовуються методи квадратного кореня та/або логарифма) шкалами, в яких 

розмір фігури змінюється плавно у відповідності до зміни кількісного 

показника об’єкта [17]. 

Густота точок застосовується для показу явищ розосередженого по площі 

характеру з такими одиницями картографування як окремі території, за 

допомогою множини точок, для кожної з яких обирається “вага”, тобто кожна 

точка позначає визначене абсолютне число одиниць даного явища. 

Окремі значення – це прийом геоінформаційного картографування, який 

застосовується для показу об’єктів та явищ, розміщених в точках, на лініях, а 

також суцільно чи розосереджено на площі, що передбачає використання 
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якісних характеристик об’єктів та явищ, які відносяться до різних одиниць 

картографування: населений пункт, підприємство, родовище корисних копалин, 

автомагістраль, окремі території, адміністративний район, область тощо. 

Зображувальними засобами є наочні та геометричні значки, лінії, кольоровий 

або штриховий тон тощо. 

“Поверхня” – прийом геоінформаційного картографування, що 

застосовується для представлення у растровому або векторному форматі за 

допомогою інтерполяції неперервних і/або дискретних явищ, які утворюють 

фізичні поля [17]. Інтерполяція може проводитися різноманітними методами, 

серед яких наголосимо на методах зворотних зважених відстаней та лінійній 

інтерполяції за нерегулярною тріангуляційною мережею, реалізованих, 

зокрема, в середовищі ядра ГІС MapInfo Professional. 

В цілому адекватне використання прийомів автоматизованого 

картографування можливе після аналізу можливостей щодо подання показників 

картографування за визначеними одиницями через відповідні графічні змінні (в 

основному статичні). Інтеграція прийомів і способів картографування, як 

правило, здійснюється через координатну прив’язку зображувальних засобів 

(як складових умовних позначень), що демонструє відповідна удосконалена 

модель, рис. 2.3.  

Удосконалення моделі полягає в обґрунтуванні модифікації способу 

значків – рухомих значків (далі буде пояснення), виявленні додаткових зв’язків 

між прийомами та способами картографічного зображення (інтервалів значень 

– локалізованих діаграм; градуйованих фігур – локалізованих діаграм; 

інтервалів значень – ізоліній та псевдоізоліній), виведенні з моделі модифікації 

точкового способу (з рівномірним розміщенням точок) у зв’язку з 

невідповідністю запрограмованого алгоритму щодо розміщення 

зображувальних засобів на карті. 

Динамічні графічні змінні, що змінюють своє місцеположення на карті 

відносно свого початкового розташування асоціюються з поняттям анімацій, які 

крім зазначеного дозволяють змінювати форму та розмір об’єкта, колір та його 
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насиченість, внутрішню структуру. Їх застосування передбачає одержання 

динамічних модифікацій уіх без винятку способів картографічного зображення. 

 

Рис. 2.3. Удосконалена структурно-графічна модель застосування способів 

картографічного зображення при створенні електронних карт засобами 

ГІС, побудована на основі [10]. 

В літературних джерелах [4, 5, 10 та ін.] відмічено, що найбільш часто на 

картах застосовується: 

− переміщення знаків по картографічному зображенню, яке показує, 

наприклад, рух ліній атмосферних фронтів на кліматичних картах; рух 
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транспортних засобів за маршрутом тощо; 

− рух стрілок, що вказує напрямки транспортних потоків, переміщення 

за визначеним маршрутом, перенесення повітряних мас, внутрішніх і 

транскордонних міграцій тощо; 

− дефілювання кольору, тобто поступова зміна чи пульсування 

розфарбування, наприклад, при показі розповсюдження ареалу деякої інфекції в 

умовах епідемії тощо; 

− миготіння знаків, що приваблює увагу до будь-якого важливого 

об’єкта на карті, наприклад, до джерела радіоактивного забруднення 

навколишнього природного середовища. 

Також доцільно підкреслити, що розроблено ряд технологій та методик 

одержання рухомих зображень. Створені спеціалізовані комп’ютерні програми, 

які містять модулі, забезпечуючи найрізноманітніші варіанти і комбінації 

картографічних анімацій: 

− переміщення усієї карти по екрану (панорамування); 

− мультиплікаційні послідовності карт-кадрів або тривимірних 

зображень; 

− зміна швидкості демонстрації, перегляд по кадрах, повернення до 

обраного кадру; зворотна послідовність; 

− переміщення окремих елементів змісту по карті; 

− зміна вигляду елементів змісту; 

− зміна освітленості або фону, підсвічування або затемнення окремих 

ділянок карти; 

− панорамування, зміна проекції та перспективи, обертання 

тривимірних зображень; 

− зміна масштабу зображення або його частин, використання ефекту 

видалення об’єктів; 

− створення ефекту руху над картою [4, 7]. 

Логічно, що за своєю сутністю інтерактивні карти вже є динамічними 

геозображеннями, оскільки робота з ними передбачає зміни змістового 
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навантаження в сеансі, при чому воно буде (може бути) різним у різних 

користувачів відповідно до їх поточних завдань і потреб (якщо звісно карта 

функціонує в мережі Інтернет). Тому, крім статичних графічних змінних, з яких 

формуються способи картографічного зображення, застосування анімацій 

визначає особливість в тому числі інтерактивних картографічних розробок.  

Вона, зокрема, полягає в тому, що під час їх використання в окремих 

способах картографічного зображення змінюються одиниці картографування, 

що характеризують вид розміщення показника картографування. Це, 

наприклад, стосується способу локалізованих значків, у якому одиницями 

картографування є точкові об’єкти на карті (підприємства, населені пункти 

родовища корисних копалин тощо), до яких прив’язуються графічні змінні, що 

формують зображувальні засоби. Якщо за допомогою локалізованих значків 

показується рух одиниці транспорту (локалізований значок) в режимі реального 

часу по маршруту (в конкретний момент часу значок змінює місцеположення), 

то одиницею картографування в даному випадку стає лінійний відрізок – 

ділянка транспортної мережі. У зв’язку з цим виникає необхідність 

формулювання уточненої назви і удосконаленого змісту класичного способу 

локалізованих значків, повертаючись до попередньої загальної назви “значків” 

з обґрунтованими модифікаціями: локалізованих або рухомих; або зазначенням 

нового найменування – способу статичних і рухомих значків.  

За допомогою цього способу картографічного зображення на 

інтерактивних картах відбувається показ об’єктів, локалізованих в пунктах 

(точках) або на лініях та зазвичай таких, які не виражаються в масштабі карти з 

представленням якісних та/або кількісних особливостей об’єктів, їхньої 

внутрішньої структури та використанням різних зображувальних засобів 

(геометричних фігур, літер алфавіту, побудов, які нагадують наочні зображення 

об’єктів) [17]. 

По інших способах картографічного зображення для їх застосування на 

інтерактивних картах одиниці картографування залишаються незмінними. 

Для адекватного використання способів картографування об’єктів, явищ і 
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процесів на інтерактивних картах доцільним є 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. 2.1. 

Таблиця 2.1 

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 
рухомі 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 Окремі значення Показ та зміна 

напрямків переміщень  



90 

або схематичні) 

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 

 

Таким чином, виходячи із запитів теорії та практики розроблення 

інтерактивних карт, на основі розгляду змісту прийомів картографування, що 

застосовуються в програмних засобах автоматизованого створення карт, 

здійснено формулювання переліку способів картографічного зображення для 

картографічних моделей з інтерактивними функціями. Для цього: 

− cистематизовано існуючі знання щодо способів картографічного 
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зображення об’єктів, явищ і процесів, які у практиці створення електронних 

карт уже застосовуються через реалізовані прийоми картографування в 

програмному забезпеченні автоматизації картографічних робіт. Таких прийомів 

визначено сім (інтервалів значень, лінійних геометричних фігур, структурних 

геометричних фігур, градуйованих фігур, густоти точок, окремих значень, 

поверхні); 

− проведено удосконалення існуючої моделі порівняння прийомів 

комп’ютерного картографування, що застосовуються на електронних картах (їх 

графічних копіях) зі способами картографічного зображення класичної 

картографії (для статичних карт) з приведенням її до сучасного стану, який 

виявляється через останні (найновіші) реалізації функціональних можливостей 

програмного забезпечення; 

− вказано на головну особливість інтерактивних карт, що полягає у 

можливості та доцільності застосування на них крім статичних також і 

динамічних графічних змінних. Це стало підґрунтям розробки удосконаленого 

переліку способів картографічного зображення для них; 

− сформульовано визначення удосконаленої назви та змісту способу 

значків, який на інтерактивних картах може застосовуватись як за точковими 

(для класичного розуміння), так і лінійними одиницями картографування; 

− для адекватного використання способів картографування на 

інтерактивних картах розроблено модель, що показує чітку та однозначну 

взаємодію способів: класичних з уточненнями в назвах або модифікаціями; 

реалізованих у ГІС з використанням статичних графічних змінних; задіяних у 

різнофункціональному програмному забезпеченні (з динамічними графічними 

змінними та мультимедійними ефектами) [17]. 

Подальші дослідження у роботі спрямовані реалізацію сформульованих 

теоретичних положень на практиці у процесі виконання конкретних 

(тематичних, згідно розумінням об’єкта дослідження) інтерактивних 

картографічних розробок. 
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2.5. Легенди інтерактивних карт: їх види, типи, особливості 

представлення. 

 

Легенда картографічного твору, що є його невід’ємною частиною, 

розкриває сутність показників картографування (об’єктів, явищ, процесів) за 

допомогою представлених умовних знаків та пояснень до них. Процесу 

користування картою, що визначається науково вживаним терміном “читання 

карти”, передує обов’язкове звертання до легенди та вивчення її. Легенда 

подається на переважній більшості карт, окрім, наприклад, топографічних (карт 

і планів усього масштабного ряду, для яких умовні знаки є типовими і 

затвердженими на загальнодержавному рівні та публікуються у вигляді 

спеціальних посібників, які по суті і є усталеними легендами таких карт) [92]. 

Робота з інтерактивними картами характеризується, насамперед, 

вивченням загальної (кінцевої) легенди, знаходженням, виокремленням та 

відображенням необхідних її складових для виконання поставлених 

користувальницьких задач. Зрозуміло, що такий підхід до читання карти дещо 

відрізняється від загальноприйнятих, передбачає вивчення питань особливостей 

представлення легенд вказаних карт, визначення їх типів для них та є досить 

актуальним науковим завданням [92]. 

Автор розглянула знайдені праці вітчизняних та зарубіжних авторів з 

теми дослідження [2, 24, 44], в яких розкриті методичні особливості 

використання функціональних можливостей програмного забезпечення для 

створення інтерактивних карт переважно довідкового, туристського та 

навчального спрямування. Вивчення особливостей представлення легенд 

інтерактивних карт, їх типізації для них здійснюється вперше та викладене у 

авторській пуюлікації [92]. 

Даний підрозділ роботи необхідний для встановлення особливостей 

подання легенд існуючих інтерактивних карт і визначення найбільш 

оптимальних їх типів у процесі розроблення останніх для задоволення 

всезростаючих потреб користувачів такими картографічними розробками. Це 
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досягнуто завдяки послідовному виконанню конкретних етапів [92]: 

− в контексті теоретико-методологічних основ створення легенд карт 

вказано на послідовність і вимоги їх розробки для інтерактивних карт різного 

змісту та призначення; 

− визначення особливостей процесу створення легенд інтерактивних 

карт у порівнянні із загальноприйнятими вимогами до їх побудови для 

статичних творів; 

− обґрунтування можливих типів легенд інтерактивних карт, що 

визначаються не лише тематикою та кількістю відображених об’єктів (явищ, 

процесів), складністю їх понять, а й функціональністю, яка додатково розкриває 

зміст показника картографування; 

− вказання особливостей представлення легенд сучасних інтерактивних 

карт з визначенням переваг і недоліків користування такими легендами і 

відповідними картами [92]. 

Розробка легенди як статичної, так і динамічної електронної карти 

традиційно розпочинається ще на стадії формування основного документа по 

створенню такого картографічного твору – його програми – і завершується 

одночасно зі створенням кінцевого варіанта оригінала карти [92].  

Поняття “легенда електронної карти” за своєю сутністю є аналогічним до 

традиційного розуміння, яке застосовується для статичного геозображення, в 

тому числі і на матеріальному носієві. Для інтерактивної карти слід розрізняти 

поняття кінцевої або загальної легенди та проміжної або тимчасової легенди, 

що формується в окремому сеансі роботи з картою під час виконання 

поставлених задач. Тимчасова легенда може бути віртуальною (не 

відображуватись явно), що залежить від реалізації інтерфейсу інтерактивної 

карти [92]. 

Зрозуміло, що в будь-якому разі процес розробки легенди карти, який 

характеризується стадійністю, повинен забезпечуватись певними вимогами. 

По-перше, повній та однозначній відповідності умовних знаків, які 

характеризують показники картографування в частині застосування графічних 
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змінних, легенди та картографічного зображення. По-друге, побудова легенди 

має характеризуватись чіткою та логічною послідовністю, що, в свою чергу, 

залежить від виду та типу створюваної карти. По-третє, графічні та текстові 

пояснення умовних знаків мають бути повними, зрозумілими та по можливості 

короткими [92]. 

Розкриваючи сутність зазначених вимог, доцільно доповнити їх, 

вказавши деякі особливості розробки легенд статичних та інтерактивних карт 

відомих видів (за змістом) і типів (за різними ознаками) [92].  

Легенди загальногеографічних карт формуються із традиційної 

сукупності елементів змісту: населених пунктів (відповідно до масштабу та 

територіального охоплення у загальноприйнятих шкалах); рельєфу (за 

вищевказаним принципом); гідрографії; шляхів сполучення та інфраструктури 

(автомобільних, залізничних, морських, аеропортів, морських і річкових 

портів); інших об’єктів. При цьому в легендах інтерактивних карт має 

обов’язково застосовуватись чітко визначений порядок розміщення вказаних 

елементів статичних електронних карт: від площинних, що лежать на нижніх 

шарах представлення карти (є нижніми темами) до точкових, що є верхніми її 

об’єктами [92]. 

Для тематичних і спеціальних карт умовні знаки (або групи знаків) та 

пояснення до них у легенді розміщуються за принципом першочергового 

подання елементів відповідного навантаження, що визначає тему чи 

призначення твору з подальшим обов’язковим для інтерактивних карт 

представленням елементів географічної основи. На статичних тематичних 

та/або спеціальних картах широковідомі позначення останнього елемента у 

випадку відсутності поділу його на категорії в легенду, як правило, не 

виносяться. Також важливо підкреслити, що теоретично обґрунтоване вдале 

застосування у практиці картографування подання у легендах створюваних 

карт визначеного порядку розташування пояснюючих умовних знаків слів 

(словосполучень) з певним їх смисловим значенням, вказує на важливість 

розуміння змісту картографічної моделі. Приклад можна взяти відомий. 
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Представлені підписи у поданому порядку – зернові культури, технічні 

культури, тваринництво – вказує на першочерговість посіву (спеціалізації) на 

певній території зернових культур, далі – технічних і далі – спеціалізації на 

тваринництві [5, 92]. 

Існуюча типізація карт за різними ознаками (широта охоплення теми, 

рівень синтезу явищ (процесів), ступінь об’єктивності та достовірності змісту, 

характер і ступінь практичної спрямованості тощо) визначає в тому числі і тип 

легенди. Крім всього того він залежить від тематики, яка, в свою чергу, може 

вказувати на обсяг змісту, що безпосередньо пов’язаний з кількістю показників 

картографування та складністю їх понять [92]. 

Елементарні легенди, відображуючи вузьку тематику або призначення з 

односторонньою характеристикою окремих об’єктів карти, для інтерактивних 

карт не є актуальними в кінцевому вираженні (кінцева або загальна легенда), 

оскільки такі карти, як правило, багатофункціональні. Але в процесі роботи з 

ними для виконання поставлених задач користувач може формувати тимчасову 

(проміжну) легенду, яка цілком може бути елементарною з якісними або 

кількісними показниками [92]. 

Різностороння характеристика об’єктів реальної дійсності шляхом 

картографування традиційно здійснюється через комплексні легенди, що 

розробляються для комплексного типу карт, де суміщені більше двох 

пов’язаних між собою компонентів. Їх складність для інтерактивних карт 

визначається більш суворим виділенням розділів і пояснювальних підписів, які 

чітко повинні відображувати відповідні показники. Для представлення 

показників, утворених на базі наукових класифікацій і таких, що забезпечують 

повну характеристику явищ з виділенням груп різного поділу розробляються 

типологічні легенди (якщо інтерактивна карта визначається певною тематикою, 

призначенням або містить такі показники як додаткові). На інтерактивних 

картах легенди, що характеризують природні умови, економічні об’єкти тощо з 

висновками про зв’язки між складовими, відповідають поняттю синтетичних 

легенд [92]. 
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Формування легенди розпочинається з планування загального інтерфейсу 

реалізації створення інтерактивної карти (у випадку її розроблення як окремого 

програмного продукту) та/або зі складання переліку виділених на карті об’єктів 

та явищ у вигляді показників, їхніх характеристик тощо з обранням графічних 

змінних і прийомів картографічного зображення для кожного з них (у першому 

випадку та при використанні функціональних можливостей існуючого 

програмного забезпечення) [92].  

Фізична реалізація легенд інтерактивних карт залежить від варіантів 

створення таких карт і кореспондується з випадками, описаними вище [92].  

При розробленні інтерактивної карти як окремого продукту легенда, що, 

очевидно, має проектуватись комплексною, може бути доступною через: 

відображені показники картографування (графічні змінні з текстовим 

поясненням у вікні карти або в окремому вікні), піктограми основних розділів 

(розташованих в окремому вікні), кнопок загального інтерфейсу. Додаткові 

характеристики показників картографування (пояснення термінів і / або 

скорочень, примітки, графіки, діаграми тощо) можуть відкриватись по 

посиланнях на них [92]. 

Згідно з другим випадком кінцева легенда по суті формується 

автоматично, містить усі без винятку елементи змісту створюваної електронної 

карти (перелік може включати загальногеографічні, тематичні, спеціальні 

складові) і подається шляхом вписування в інтерфейс головного вікна програми 

або відкриттям нового вікна з використанням існуючої відповідної кнопки 

панелі кнопок, підпункту меню, комбінації клавіш. Робота з такою легендою є 

досить простою, оскільки формування її тимчасового варіанта потребує лише 

вибору необхідних елементів (об’єктів), які будуть відображені на карті 

умовними знаками з можливістю одержання додаткової інформації по них, яка 

міститься в базі даних [92]. 

Відображення показників у комплексній загальній легенді 

багатофункціональних інтерактивних карт має бути узгодженим за одиницями 

картографування [9, 92]. 
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Для впорядкування розміщення та об’єднання в групи умовних позначень 

традиційно застосовуються існуючі прийоми графічної побудови легенд, що 

визначаються правилами роботи в електронному середовищі та принципами і 

можливостями комп’ютерної графіки, якщо останні реалізовані у відповідних 

продуктах. Серед них: чітке виділення розділів легенди; застосування 

класифікаційного розподілу легенди на типологічних картах; використання 

системи індексів, які доповнюють умовні знаки або є самостійними графічними 

змінними тощо [5]. При створенні легенд динамічних карт їх розміщення в 

кожному тематичному шарі має бути на однаковому, чітко визначеному місці. 

Аналогічно слід розміщувати назву показників [92]. 

Вище викладене стосовно особливостей представлення легенд 

інтерактивних карт дає змогу визначити переваги та недоліки користування 

такими легендами і відповідними картами [92].  

Зокрема, до головних переваг представлення легенд інтерактивних 

розробок слід віднести: 

− вони є динамічними органічними їх складовими, які повністю 

розкривають не лише зміст карт, але й, як правило, мають додаткові 

функціональні можливості загального інтерфейсу таких картографічних творів; 

− наявність декількох варіантів легенд створених карт – кінцевої або 

загальної легенди та тимчасової чи динамічної легенди, останні можуть 

відноситись до різних типів у залежності від задач користувача; 

− кінцеві легенди за своєю сутністю є комплексні, їх розміщення 

відбувається в окремому вікні або вікнах та не залежить від традиційного 

розуміння компонування карти; 

− легенда, що містить великий перелік показників картографування, які 

характеризуються розділами та підрозділами, може бути зведена до декількох 

ключових кнопок, що полегшує користування ними та картами; 

− з легенди можна одержати додаткову кількісну та/або якісну 

інформацію про об’єкт картографування [92]. 

Серед недоліків представлення легенд інтерактивних карт доречно 
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вказати на такі: 

− можлива громіздкість кінцевої легенди, неможливість визначити за 

нею вид і тип інтерактивної карти; 

− складність користування легендою у випадку наочної реалізації її 

основних розділів за допомогою кнопок загального інтерфейсу або пунктів 

меню (підменю) [92]. 

Отже, проведений аналіз існуючих теоретичних напрацювань і 

практичних розробок дозволив встановити особливості подання легенд 

існуючих інтерактивних карт, які функціонують в комп’ютерному середовищі 

та визначити найбільш оптимальні їх типи (комплексні, типологічні, 

синтетичні) у процесі розробки останніх для задоволення всезростаючих потреб 

користувачів такими картографічними розробками [92].  

Теоретико-методологічною основою створення легенд інтерактивних 

карт слугує сучасне геоінформаційне картографування, його методи, принципи, 

прийоми та алгоритми, що забезпечують послідовність і реалізацію вимог їх 

розробки для інтерактивних карт різного змісту та призначення, забезпечуючи 

особливості процесу створення легенд інтерактивних карт у порівнянні із 

загальноприйнятими вимогами до їх побудови для статичних творів [92]. 

Процес практичного користування інтерактивними картами обумовив 

обґрунтування можливих типів легенд інтерактивних карт, що визначаються не 

лише тематикою та кількістю відображених об’єктів (явищ, процесів), 

складністю їх понять, а й функціональністю, яка додатково розкриває зміст 

показника картографування. Такими типами є кінцеві та тимчасові легенди [92]. 

Існуючі варіанти представлення легенд сучасних інтерактивних карт дали 

змогу вказати на особливості, визначити переваги і недоліки користування 

такими легендами і відповідними картами [92]. 

Подальші дослідження мають бути спрямовані на моніторинг 

інтерактивних картографічних розробок в частині удосконалення їхніх 

функціональних можливостей, в тому числі представлення легенд [92]. 
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2.6. Висновки до розділу 2. 

 

1. Нині кіберкартографія та її складові: географічна візуалізація та веб-

картографією символізує глибокі зміни у картографуванні. Вони стали 

результатом індустріального розвитку суспільства, багаторічного досвіду 

створення картографічної продукції в багатьох галузях науки і господарства, 

активної діяльності співтовариств розробників програмних продуктів (в тому 

числі на відкритих кодах), а також яскраве свідчення поточної життєздатності й 

оновлення світу картографування. Технологія Веб-картографії є відносно новим 

засобом публікації карт, який зараз щодня використовують мільйони людей, 

створюючи в тому числі й інтерактивні картографічні розробки (твори). 

2. 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. 

3. Під час формулювання поняттєво-термінологічного апарату, 

використовуючи загальнонауковий метод аналогій, запропоновано чотири 

блоки (загальний; просторово-часового базису; практичної спрямованості; 

програмно-технічних особливостей), які в сукупності та взаємодії дозволили 

створити систему понять для послідовного застосування у розробці актуального 

сучасного напряму картографування – створення / використання інтерактивних 

карт.  

4. Обґрунтовано обрання методології проведення наукового-
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дослідження з розробки теоретико-методичних основ створення інтерактивних 

тематичних карт, на базі якої сформульовано наукові підходи (загальнонаукові, 

конкретно-наукові) та застосовано відповідні їх принципи (об’єктивності, 

розвитку, історизму, сходження від абстрактного до конкретного, загального 

зв’язку та взаємодії, причинності, системності, термінологічний, когнітивний 

(пізнавальний); геосистемний, регіоналізації, антропоцентризму, інваріантності, 

геоінформаційного моделювання, оцінковості, конструктивізму). 

5. Виходячи із запитів теорії та практики розроблення інтерактивних 

карт, на основі розгляду змісту прийомів картографування, що застосовуються 

в програмних засобах автоматизованого створення карт, здійснено 

формулювання переліку та удосконалення способів картографічного 

зображення для застосування на картографічних моделях з інтерактивними 

функціями. 

6. На основі аналізу існуючих теоретичних напрацювань і практичних 

розробок встановлено особливості подання легенд існуючих інтерактивних 

карт і визначено найбільш оптимальні їх типи (комплексні, типологічні, 

синтетичні). Практичне користування інтерактивними картами обумовило 

обґрунтування можливих типів легенд інтерактивних карт, що визначаються не 

лише тематикою та кількістю відображених об’єктів (явищ, процесів), 

складністю їх понять, а й функціональністю, яка додатково розкриває зміст 

показника картографування. Такими типами визначено кінцеві (повні) та 

тимчасові легенди. Існуючі варіанти представлення легенд сучасних 

інтерактивних карт дали змогу вказати на особливості, визначити переваги і 

недоліки користування такими легендами і відповідними картами. 
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РОЗДІЛ 3. 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ 

ТЕМАТИЧНОГО ЗМІСТУ ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ У РАМКАХ 

ІСНУЮЧИХ ВІДКРИТИХ ГЕОСЕРВІСІВ.  

 

3.1. Обґрунтування функціональності та вимог до тематичного 

змісту інтерактивних карт різних видів і типів. 

 

Багатофункціональні інтерактивні карти, що суміщають показ множини 

елементів або явищ близької тематики та за умови їх проектування з 

узгодженими одиницями картографування для використання певними 

категоріями користувачів у визначених умовах, стають прототипом 

комплексного електронного атласу. 

У даному підрозділі розглядаються особливості існуючих електронних 

картографічних творів (інтерактивних атласів та інтерактивних карт), які 

функціонують в комп’ютерному середовищі з визначенням переваг останніх, 

які, за умови їх використання, зокрема, і на рухомих комп’ютерних пристроях 

(наприклад, планшетах, фаблетах, смартфонах) у мобільних умовах при 

вирішенні конкретних завдань (зокрема, навігаційно-пошукових, до яких зараз 

помітно змістились теоретичні та практичні задачі картографії), цілком гідно 

можуть замінити перші.  

Це може бути досягнуте завдяки формулюванню переваг 

багатофункціональної інтерактивної карти регіону, що обґрунтовується як 

вдалий аналог його комплексного електронного атласу. При цьому необхідно: 

− систематизувати існуючі електронні атласи, які на сучасному етапі 

розвитку програмно-технічних засобів геоінформаційного картографування 

функціонують у комп’ютерному середовищі за типами; 

− розкрити сутність поняття інтерактивності стосовно творів 

картографічного змісту, що функціонують як електронні розробки; 

− сформулювати визначення багатофункціональної інтерактивної карти 
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регіону з визначенням типових функцій, в тому числі і таких, що не доцільно 

реалізовувати на інтерактивних картах електронного атласу; 

− вказати та коротко охарактеризувати технології створення 

інтерактивних карт на основі функціональних можливостей існуючого 

програмного забезпечення; 

− визначити переваги багатофункціональних інтерактивних карт регіону 

в порівнянні з відповідними комплексними атласами, що вказують на 

альтернативність заміни останніх у визначених умовах користування ними.  

Сучасний електронний атлас (як вид цілісного динамічного 

комп’ютерного картографічного твору, що є систематизованим, 

взаємопов’язаним, взаємодоповнюючим зібранням карт, розробленим за 

єдиною програмою) вважається вдалою альтернативою паперовим аналогам, 

оскільки створення останніх (не зважаючи на використання новітніх технологій 

та методик) розтягується на тривалий термін і головною проблемою стає їх 

старіння ще у процесі підготовки [28, 30]. Так, зокрема, сталось під час 

укладання карт паперового варіанта Національного атласу України, соціально-

економічні карти якого виявились значно застарілими на момент друку тиражу 

на матеріальному носієві.  

Електронні атласи як такі, що обертаються в комп’ютерному середовищі 

та містять карти достатньої якості (в тому числі і щодо їх зорового сприйняття) 

згідно з [5] можуть бути: в’юєрними (атласами лише для візуального 

перегляду), інтерактивними (в яких передбачені можливості модифікації 

оформлення, зміни масштабу, змісту карт, показників картографування), 

аналітичними (що дозволяють комбінувати та порівнювати карти, проводити їх 

кількісний аналіз та оцінку, здійснювати операції накладання тощо) та 

розміщеними в мережах (які об’єднані терміном Інтернет-атласи).  

Але таке групування, на нашу думку (авт.) є дещо суперечливим, 

оскільки всі перераховані атласи можуть бути розміщеними в мережах, 

використовуватись на пристрої відображення через завантаження з компакт-

диска чи іншого інформаційного носія без підключення до Інтернету або іншої 
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телекомунікаційної системи. Крім того, всі аналітичні атласи по суті є 

інтерактивними; в свою чергу інтерактивні атласи включають аналітичні 

функції з різним ступенем їх реалізації.  

Тому, говорячи про типи електронних атласів, доцільно виділяти їх лише 

статичні та інтерактивні варіанти. Останні можна поділити з урахуванням 

кількості реалізованих функціональних характеристик, що власне підтримують 

інтерактивність.  

Карти існуючих електронних інтерактивних атласів, містячи різні 

інформаційні елементи (в термінах геоінформатики – це шари або теми): базові 

багатофункціональні, що використовуються для багатьох тематичних та/або 

спеціальних карт; аналітичні та/або синтетичні – для відповідних типів 

тематичних карт; оперативно оновлювані (динамічні) – для окремих 

тематичних та/або спеціальних карт), по суті є усталеними за змістом, тобто 

включають лише ті елементи, що передбачені розробниками в рамках процесу 

їх проектування і створення. При цьому комбінування необхідних 

користувачеві елементів змісту шляхом його інтерактивної взаємодії в 

діалоговому режимі з програмним забезпеченням можливе лише в межах 

конкретної карти. Перегляд карт різних блоків (користування картами) 

електронного інтерактивного атласу потребує переходу між сторінками та 

інтерактивну взаємодію в межах кожної з них. Це значно ускладнює процес 

інформаційного сприйняття реальної дійсності, в тому числі проведення аналізу 

просторових даних. 

На відміну від інтерактивного електронного атласу інтерактивна карта є 

окремим (точніше виокремленим) картографічним твором, що відображується 

відеоекранним засобом у межах однієї сторінки (якщо вона візуалізується через 

мережу Інтернет) або одного базового вікна (у випадку роботи з програмним 

забезпеченням без під’єднання до мережі). 

Використання інтерактивних карт забезпечує реалізацію таких типових 

функцій, що визначають їх багатофункціональність: 

− комбінування (відображення) елементів змісту (показників 
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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 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).  

Більш повний перелік функцій багатофункціональних інтерактивних карт 

представлено порівняльною таблицею, табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Порівняння функціональних можливостей інтерактивних карт і 

електронних атласів 

№ Характеристика 

Наявність (+) / відсутність (–) 
функціональних можливостей: 

в електронному 
атласі 

на інтерактивній 
карті 

Реалізація 
1.  В межах однієї сторінки Інтернету / 

базового вікна програмної 
оболонки 

– + 

2.  У власному інтерфейсі + + 
3.  В інтерфейсі функціонуючої 

програмної оболонки / Інтернет-
сторінки 

– + 

4.  З відкритою архітектурою – + 
5.  Із закритою архітектурою + + 
6.  Як розподілений продукт + + 
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7.  З підтримкою різних мов 
(інтерфейсу, геозображень) + + 

8.  Легенди в одному вікні з картою + + 
9.  Легенди в різних вікнах з картою + – 

Загальні режими перегляду / користування 
10.  У вигляді супутникових знімків + + 

11.  У вигляді картографічного 
зображення + + 

12.  

У вигляді комбінованого 
зображення, що включає 
супутниковий знімок та іншу 
інформацію (наприклад, векторну 
карту) 

Окремі 
реалізації + 

13.  Як топографічна 
(загальногеографічна) карта 

Наявність карти 
відповідного 

виду 
+ 

14.  Можливість перегляду тривимірної 
моделі рельєфу + + 

15.  Базовий масштаб, рівні 
масштабування (відображення на 
екрані) 

Встановлюються 
розробником 

Встановлюються 
розробником 

Додаткові режими перегляду / використання 
16.  Перегляди в режимах “День / ніч” – + 
17.  Карта погоди, хмарність В межах 

тематики + 

18.  Карта зоряного неба В межах 
тематики + 

19.  Карти (зображення) інших планет В межах 
тематики + 

20.  Наявність ”симулятора” польоту – + 
Наявність інструментів 

21.  Визначення координат  – + 
22.  Вимірювання відстаней – + 
23.  Прокладання маршруту – + 
24.  GPS-інтеграція – + 
25.  Інструменти креслення – + 
26.  Пошукові можливості – + 
27.  Збереження даних (у вигляді карт, 

фотографій, відео) + + 

Інформаційні елементи (шари): загальногеографічні, тематичні, 
спеціальні 
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28.  В межах однієї моделі Відповідно до 
тематики + 

29.  В межах декількох карт + Реалізується як 
одна карта 

Додаткова інформація 
30.  Фотографії + + 
31.  Панорами + + 
32.  Тривимірні моделі будинків + + 
33.  Інтеграція з іншими сайтами + На основі 

гіперпосилань 
34.  Веб-камери – + 
35.  Можливості додавання власних 

даних – + 
 

Таким чином, багатофункціональна інтерактивна карта – це 

динамічний електронний картографічний твір, в якому закладені функціональні 

можливості формування змісту із сукупності представлених в легенді елементів 

(шарів, показників картографування), перегляду зображення у певному режимі 

відображення, формулювання та проведення запитів, одержання необхідної 

інформації з бази даних у явному або неявному вигляді, виходячи з поточних 

потреб користувача.  

Проведений аналіз існуючих доступних розробок (здійснений у 

попередніх розділах) вказує на те, що багатофункціональні інтерактивні карти 

практично створюються на основі застосування розроблених технологій 

мультимедіа і геоінформаційних систем (ГІС).  

Технології мультимедіа характеризуються відображенням тематичної або 

спеціальної інформації на карті згідно з обраним графічним об’єктом 

(елементом відповідного змісту), який наноситься розробником або 

користувачем на географічну основу за визначеними ним координатами 

широти / довготи (у геоцентричній системі) точкового, лінійного чи 

площинного об’єкта. Вони базуються на використанні відповідного 

програмного забезпечення (наприклад, відкритих бібліотек умовних знаків для 

створення інтерактивних карт – Leaflet [25] – з кодуванням даних у форматі 

GeoJSON [81], що є обмінним форматом просторовими даними на основі 
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використання динамічної об’єктно-орієнтованої прототипної мови 

програмування JavaScript) [54]. 

Формат використовує всесвітню геодезичну систему координат WGS-84. 

Об’єкт даного формату може представляти собою частину простору (геометрію 

у вигляді об’єктів наступних типів, які в англомовній редакції передаються як 

Point (точки), Linestring (лінійні рядки), Polygon (полігони), MultiPoint 

(мультиточки), MultiLinestring (мультилінійні рядки), MultiPolygon 

(мультиполігональні рядки) та GeometryCollection (геометрична колекція)), 

просторовий об’єкт (Feature)) або список функцій (FeatureCollection). Останній 

тип і передбачає надання карті багатофункціональності за розглянутим 

технологічним рішенням. 

Як свідчить аналіз електронних інформаційних джерел [84, 85] широкого 

розповсюдження інтерактивні карти за даною технологією набули в 

корпоративному середовищі та традиційно містяться на багатьох веб-сайтах 

компаній, що, зокрема, робить їх сайти кориснішими і привабливішими для 

користувачів. При цьому вказані карти ефективні з двох точок зору, адже: є 

зручним способом відображення інформації про розташування компанії; 

наочно та ефективно відображають якісну і кількісну інформацію, сприяючи 

зростанню її популярності та конкурентоспроможності. Застосування таких 

карт у корпоративному середовищі не єдиний приклад їх використання. 

Основне призначення інтерактивних карт, створених на основі технологій 

ГІС, – отримання картографічної інформації, яка доповнюється іншими 

географічно прив’язаними даними. Такі карти допомагають не тільки 

зорієнтуватися відносно географічного положення пункту (точки) знаходження 

/ пошуку і ознайомитись, наприклад, з рельєфом місцевості, а й отримати 

відомості про кліматичні умови, часовий пояс, національні та релігійні 

особливості, розклад руху транспорту, інформацію про розташування на 

запланованому маршруті ресторанів і готелів тощо, по суті являючись 

альтернативою комплексному атласу регіону.  

При використанні інтерактивної карти, створеної за мультимедійною 
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технологією, користувач бачить тільки ту її частину, яка необхідна йому в 

даний момент з можливістю переміщення по ній в будь-якому напрямку, зміни 

масштабу перегляду, отримання по зображенню довідкової (якісної та/або 

кількісної) інформації з бази даних тематичних (спеціальних) даних тощо. 

Різновидом інтерактивних карт цієї групи є карти, створені на основі ГІС-

технологій з візуалізацією, в яких картографічне зображення топологічно 

коректно суміщене з космічними знімками, завдяки чому користувач бачить не 

умовні позначення об’єктів (показників картографування), а реальні “пейзажі”, 

отримані з супутника. Така картографічна модель по суті є віртуально-

реалістичним представленням дійсності.  

Найбільшу популярність і визнання серед таких картографічних сервісів 

отримали функціонуючі розробки Google Maps, Google Earth, NASA 

WorldWind, які містять інформацію по всій земній поверхні [20, 89, 90], але 

вона (інформація) відноситься переважно до загальногеографічної.  

Демонстраційні можливості багатофункціональної інтерактивної карти 

регіону можуть і повинні бути збагачені за рахунок додаткової (та довідкової) 

інформації у вигляді таблиць, графіків, діаграм, словника термінів, слайдів, 

анімацій, що перетворює вказаний картографічний твір до багатоваріантного 

представлення реальної дійсності загалом та за окремими її складовими, по суті 

доповнюючи новими властивостями, які виходять за межі загальновідомих, 

реалізуючи сформульоване поняття мультимедійного картографічного твору [4, 

5]. 

Таким чином, описані функціональні характеристики інтерактивних карт, 

вказують на їх безсумнівні переваги у порівнянні з електронними атласами. 

Відсутність сучасних розробок багатофункціональних інтерактивних карт 

регіону, що містять тематичну та/або спеціальну інформацію вкотре 

підтверджує актуальність обраного наукового напряму. Важливим очевидним 

недоліком таких творів є велика кількість показників картографування, 

представлених у інтерактивній легенді, яка в цілому є досить громіздкою 

побудовою, займаючи велику частину вікна відображення та роботи з картою. 
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Але виходом тут є формування необхідної користувачеві тимчасової легенди у 

сеансі роботи з картою, для виконання поставлених задач. Цю легенду можна 

змінити будь-якого моменту у випадку зміни задач або переходу до інших 

пріоритетів використання картографічного твору. 

 

3.2. Етапи та особливості створення баз даних для розроблення 

тематичного змісту інтерактивних карт. 

 

Картографічне представлення будь-якої інформації, співвіднесеної до 

різних елементів простору на основі використання програмних продуктів, що 

відносяться до ГІС або виконують їх окремі функції, передбачає формування 

систематизованого її сховища у вигляді бази даних переважно реляційної 

моделі.  

Проектування баз даних традиційно здійснюється на основі відповідних 

рівнів, описаних у [11, 28 та ін.], під час якого вона буде оброблятися для 

подальшого застосування при створенні інтерактивних карт шляхом очищення, 

перевірки, об’єднання окремих її складових частин та форматування. Впродовж 

цього багатоетапного процесу необхідним є документування змін, внесених до 

бази даних для отримання необхідної довідки у майбутньому. Вони є 

потрібними для забезпечення контролю якості даних у процесі виконання 

роботи. 

Вибір формату бази даних (внутрішнього, зовнішнього або обмінного), а 

також її чітке форматування дасть змогу нею користуватись у різних 

програмних продуктах.  

Внутрішній формат певного продукту для створення бази даних є 

оптимальним, перевагою використання якого є можливість виконання усіх 

функцій певної програми без винятку та у повному обсязі. Недоліками – є 

обмеженість його застосування великою кількістю користувачів, які не 

володіють функціональними можливостями конкретної ГІС, а значить і 

особливостями оперування даних у базі та втратити частини властивостей 



110 

інформації під час конвертування до інших форматів. 

Зовнішній формат представлення даних логічно є форматом програми, 

яка не відноситься до ГІС (як програмного продукту та інформаційної системи), 

але за структурою роботи з даними підтримує реляційну модель. Зручність його 

застосування полягає у простоті роботи з даними, розширеними засобами їх 

аналізу; можливостями володіння функціональністю більшістю користувачів, а 

значить і доступністю щодо застосування (створення, редагування) великою 

кількістю розробників інтерактивних карт, в тому числі і пересічних. 

Обмінний формат подання даних у реляційних базах як правило є 

зовнішнім – дає змогу використовувати дані з бази у багатьох продуктах без 

додаткових трансляцій чи конвертувань. До таких форматів для їх застосування 

у процесі створення інтерактивних карт відноситься, зокрема, згадуваний вище 

geojson та csv. Останній (у розшифруванні його абревіатури з ангійської мови, 

comma-separated values означає – значення, розділені комою; іноді character-

separated values – значення, розділені символом) є тим представленням, що 

характеризується відмежовувальним фактором для подання табличних даних, у 

якому поля відокремлюються символом коми та переходу на новий рядок. 

Поля, що містять коми, декілька рядків, або лапки (позначаються подвійними 

лапками), мають обмежуватися з обох боків лапками. Формат CSV 

використовується для перенесення даних між базами даних та програмами – 

редакторами електронних таблиць [80]. 

Аналіз інформаційних матеріалів, зокрема, [85, 91] показав зручність 

використання зовнішніх / обмінних форматів для формування реляційних баз 

даних для їх використання у процесі створення інтерактивних карт. Так, по суті 

універсальним продуктом для створення баз даних є популярна широковживана 

офісна програма MS Excel та її формат збереження табличних даних, що 

читається без додаткових трансляцій переважною більшістю ГІС та прикладних 

програм, у / за допомогою яких можливим є створення інтерактивних 

тематичних чи спеціальних карт. Це обмінний формат CSV, а не внутрішній 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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XLS з існуючими модифікаціями. 

У процесі створення тематичної бази даних реляційної моделі необхідно 

наголосити також на використанні усталеної термінології роботи з ними. Це 

стосується визначення власне бази даних, системи управління ними (в 

абревіатурі СУБД, системи управління базами даних) та її окремих складових 

[28, 74 та ін.]. В реляційних СУБД файл бази даних складається із записів, а 

запис – із сукупності полів [11]. 

Декілька баз даних можуть містити загальну інформацію, наприклад, 

одна база може вміщувати дані про імена, прізвища, адреси, інша про сімейний 

стан, прибутки тих же людей. При цьому загальна інформація (ім’я) 

записується один раз, однак одночасно можна дізнатися про вміст іншої бази. 

Дані з них зв’язуються через загальні поля, які називаються ключовими. 

Зв’язки записів в основному відносяться до трьох типів: одному запису 

відповідає один запис; одному запису відповідає декілька, декільком відповідає 

декілька. Прикладом однозначної відповідності може служити, наприклад, 

назва установи і його адреса. До другого типу зв’язку можна віднести ім’я 

студента і список предметів, вивчених ним за час навчання. До третього типу 

відносяться записи, пов’язані перехресними посиланнями, подібні тим, які є в 

книгах [14]. 

Дані з бази перетворються на показники картографування (якщо їм 

надати графічної прив’язки), що за допомогою існуючих графічних змінних, що 

формують способи картографічного зображення електронних карт (див. розділ 

2). 

Графічна прив’язка тематичних (спеціальних) даних відбувається за 

існуючими способами геокодування або приєднання у геоінформаційному 

картографуванні, вибір чого залежить від вихідних даних та майбутнього 

способу їх представлення (тут мова йде про різні одиниці картографування та 

відповідні способи картографічного зображення). Для цього використовуються 

набори даних з просторовими посиланнями (координатами), що складаються з 
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численних окремих файлів, які читаються в ГІС, наприклад, шейп-формату. Це 

геопросторові дані, що мають джерело з посиланням на конкретне місце на 

поверхні Землі із зазначенням широти та довготи для визначення географічних 

координат. Вони традиційно можуть бути трьох основних типів за просторовою 

розмірністю: точкові, лінійні та полігональні [11].  

Точкові дані є нульвимірними в координатному просторі; у базі даних 

представляються одним записом, включаючи унікальну комбінацію широти та 

довготи. Лінійні дані (одновимірні) складаються з серії об’єднаних точок. 

Полігональні (двовимірні) дані є багатокутниками, які утворені мінімум з трьох 

точок, поєднаних лініями для формування периметру. У контексті виконання 

задачі картографування площинними способами картографічного зображення 

необхідно мати декілька записів, які утворюють їхню форму.  

У результаті створення бази даних всі дані доцільно об’єднати в файлі 

MS Excel і внести до однієї таблиці. При цьому назви полів слід написати у 

верхньому рядку, що робиться лише один раз у процесі збору даних. Файл MS 

Excel, збережений у форматі CSV, стає базою даних. Але такий файл 

характеризується сукупністю сторінок (аркушів), де розміщуватимуться 

послідовні складові бази даних, які в кінцевому підсумку будуть об’єднані до 

однієї таблиці. 

Перша таблиця в цьому документі слугуватиме первинною базою даних, 

яку слід зберегти на окремій сторінці; а всі зміни та форматування слід робити 

після копіювання всієї таблиці і перенесення даних на іншу сторінку. 

Збереження первинної копії дуже важливе для створення якісної бази даних. 

Назвати зазначену сторінку можливо, наприклад, “Первинні дані”; доцільним є 

також додання до назви сторінки дату початку створення.  

На новій сторінці буде вноситись інформація про базу даних, яка 

традиційно називається метаданими [21] і де зберігатимуться записи про зміни, 

які розробник буде робити, щоб користувачі могли визначити, що відбувалося з 

цією базою даних на усіх етапах її створення.  
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На сторінці під найменуванням “Назви полів”, призначенням якої є 

збереження кодових назв полів та їхніх значень, до одного стовпчика 

копіююються назви кодів зі сторінки “Первинні дані” та поданням повного 

текстового розшифрування коду.  

Очищення бази даних, як окремий етап її створення, характеризується 

процедурою копіювання / вставлення з їх початкового місцезнаходження на 

сторінку “Первинні дані” та подальшої перевірки на наявність / відсутність 

помилок. Під час роботи із вказаною сторінкою доцільним є логічна 

послідовність перевірки: 

− кожного запису, що починається з першого поля у базі даних; 

− відповідності кількості записів; 

− відсутності випадково дубльованих записів;  

− відповідності даних у ячейках правильним полям.  

При виявленні помилок внаслідок верифікації або знаходженні 

невідповідності у базі даних необхідним є повернення до первинних записів для 

переконання їх відповідності первинному запису та виключення будь-яких 

помилок при копіюванні та вставленні даних. Також можливим є посилання 

факультативний зв’язок з юридичною або фізичною особою, які надавали 

окремі послуги по збору даних. 

Геокодування (об’єднання) бази даних здійснюється за ключовим полями, 

якими традиційно в ГІС є унікальні ідентифікатори [11, 28]. Але у даному 

випадку базу даних слід позиціонувати з іншої точки зору, а саме з огляду на її 

унікальне геопросторове розташування. Це означає, наприклад, що різна 

інформація за однією адресою має відповідати виключно одному запису у базі. 

Унікальні геопросторові ідентифікатори також можуть і будуть слугувати 

засобом приєднання (об’єднання, в англомовній редакції – join). 

Одним з найважливіших компонентів бази даних для створення 

тематичного змісту інтерактивнх карт є інформація про місцезнаходження 

об’єктів для кожного запису даних із зазначенням широти та довготи. Ця 
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інформація дозволяє прикладній програмі знаходити місце розташування 

кожного об’єкта, який буде представлено тематичним (спеціальним) 

показником картографування, на поверхні Землі та на створеній карті. 

Наявність такої інформації безпосередньо у таблиці бази даних (а не у її 

внутрішній структурі) визначає особливість такої бази для створення 

тематичного (спеціального) змісту інтерактивних карт. 

Координати записів з інтернет ресурсів (Google, OSM та ін.) інтерактивно 

вносяться до двох нових полів по кожному запису бази даних. Після цього вона 

готова до остаточного форматування. Цей останній важливий крок можна буде 

зробити тільки після повного очищення, перевірки та об’єднання даних. При 

цьому назви полів слід скоротити до максимум 15 знаків (при внесенні будь-

яких змін до назв полів доцільно використовувати відповідну сторінку файлу); 

по кожному полю необхідно встановити відповідні типи даних, які занесені до 

них (перетворити із загального типу до символьних, числових).  

Приклад реляційної бази даних, створеної та коректно відформатованої у 

середовищі програми MS Excel, для подальшого використання при розробленні 

тематичних або спеціальних інтерактивних карт подано на рис. 3.1. Він 

характеризує структуру таблиці щонайменше по одному змістовому елементу, 

кількість яких може бути пропорційна кількості файлів створюваної бази.  

 А В С D E F 
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ідентифі-
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ристики 

2 
Числовий 
тип 
даних 

Символьний  
тип  
даних 

Числовий 
тип 
даних 

Числовий 
тип 
даних 

Число-
вий тип 
даних 

Числовий 
тип 
даних 

 

Рис. 3.1. Структура бази даних для створення тематичного змісту 

інтерактивних карт. 

На рис. 3.1. назви полів приведені українською мовою для кращого 

розуміння їх змісту. Фрагмент бази даних (на прикладі внесення обов’язкової 

інформації по об’єктах оборонного сектора критичної інфраструктури міста 
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Києва), збережений у форматі csv, подано на рис. 3.2. 

 

3.3. Огляд існуючого програмного забезпечення з необхідними 

функціональними можливостями для використання при розробленні 

тематичного змісту інтерактивних карт. 

 

Розроблення тематичного змісту інтерактивних карт за технологією ГІС, 

в тому числі і з візуалізацією, на основі баз даних здійснюється у програмному 

забезпеченні, яке за функціональними характеристиками може відноситись до 

повнофункціональних або багатофункціональних ГІС; окремих додаткових 

модулів вказаного класу ГІС; спеціалізованого інструментарію для створення 

інтерактивних карт та відображення результатів інтерактивного 

картографування. За особливостями доступу до програмних продуктів вони (як 

показує практика) існують платні (з жорсткими умовами ліцензування); 

умовно-безкоштовні (з можливістю використання протягом певного періоду) та 

безкоштовні (з відкритим кодом та необмеженим доступом). 

 
Рис. 3.2. Фрагмент тематичної бази даних для створення інтерактивних 

карт. 
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За призначенням та технологічним рішенням програмне забезпечення для 

створення інтерактивних карт утворює чотири класи: 

1) Платформа як послуга, PaaS (Platform as a Service) – є моделлю 

надання хмарних обчислень, за роботи якої користувач одержує доступ до 

використання інформаційно-технологічних платформ, систем управління 

базами даних, засобів розробки та тестування, розміщених у хмарного 

провайдера. В ній вся інформаційно-технологічна інфраструктура 

(обчислювальні мережі, сервери, системи зберігання) керується провайдером. 

Ним також визначається набір доступних для споживачів видів платформ, 

керованих параметрів платформ. Користувачеві надається можливість 

використання платформи, створювати їх віртуальні екземпляри, встановлювати, 

розробляти, тестувати, експлуатувати на них прикладне програмне 

забезпечення, змінюючи при цьому кількість споживаних обчислювальних 

ресурсів. Великими провайдерами є Amazon.com, Salesforce.com, Microsoft 

(Windows Azure), IBM (Bluemix), Red Hat (OpenShift), Google (App Engine) 

[110]. До цього класу програм за окремими даними [97] відносяться Google 

Maps JavascriptAPI version, Microsoft Bing Geocode Data-flow API, US Census 

Geocoder. 

2) Програмне забезпечення як послуга, SaaS (з англійської Software as а 

service) – доступне як сервіси у мережі Інтернет та є моделлю поширення 

програм споживачам, при якій постачальник розробляє веб-програму, розміщує 

її та управляє нею (самостійно або через третіх осіб) з метою використання її 

замовниками через мережу Інтернет [62]. При цьому замовники платять не за 

володіння програмами як такими, а за їх використання (через API [60], що 

доступне через веб і яке часто використовують веб-служби). Близьким до 

терміну SaaS є термін “On-Demand” (за запитом). Принциповою відмінністю 

моделі SaaS від раніше існуючих (Hosted Applications та Application Service 

Provider (ASP)) є те, що отримується саме послуга та інтерфейс (призначений 

для користувача або програми), тобто деяка функціональність без жорсткої 

прив’язки до способу її реалізації. Прикладами продуктів цього класу є: ArcGIS 
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Online, ArcGIS Pro, ArcGIS.com, Carto, MapBOX) [37, 63]. 

3) Дані як послуга, DaaS (Data as а Service), сервіси даних та контент 

послуг (Applе Maps, Google Maps, OpenStreetMaps, Bing Maps та інші [20, 93, 

100, 101]) – є моделлю розповсюдження та експлуатації програмного 

забезпечення aaS (як сервісу) та логічним продовженням SaaS. У процесі 

надання послуги користувачі одержують стандартизоване віртуальне робоче 

місце з можливістю його удосконалення в залежності від поставлених задач 

[96]. 

4) Інфраструктура як послуга, IaaS (англ. Infrastructure as a Service) – є 

моделлю обслуговування у хмарних обчисленнях, згідно з якою користувачам 

надаються за підпискою фундаментальні інформаційно-технологічні ресурси – 

віртуальні сервери із заданою обчислювальною потужністю, операційною 

системою, доступом до мережі, задану мережну пропускну здатність. Дана 

модель знаходиться на найнижчому рівні серед хмарних моделей 

обслуговування [104]. 

У процесі виконання поставлених задач дослідник або розробник вибирає 

для себе оптимальний варіант конкретного програмного забезпечення, або його 

поєднання для необхідності реалізації поставлених задач. 

Зрозуміло, що розглянути все існуюче програмне забезпечення для 

вказаних цілей не є можливим, по-перше, через його різноманітність та, по-

друге, через динамічну появу нових рішень. Тому, найбільш широковживані за 

даними електронних інформаційних ресурсів і аналітичних оглядів [85, 87] 

будуть коротко охарактеризовані нижче для обґрунтування вибору при 

створенні тематичного змісту інтерактивних карт. 

Безперечним лідером на світовому ринку географічних інформаційних 

систем, а також на ринку України є американська компанія ESRI, Inc 

(Environmental Systems Research Institute), створена ще у 1969 році [63, 71]. 

Метою її діяльності є забезпечення користувачів поліфункціональними 

інструментальними засобами, що необхідні їм для швидкого та ефективного 

управління і використання різноманітної географічної інформації. Такі засоби 
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організовані у сімейство програмних продуктів для створення і підтримки ГІС 

різного територіального рівня і призначення, що побудоване на основі 

стандартів комп’ютерної галузі, включаючи об’єктну архітектуру Java [82], 

XML [68], SOAP [73], а також COM, .NET [119], які забезпечують підтримку 

загальноприйнятих стандартів, гнучкість пропонованих рішень, досить широкі 

можливості взаємодії та об’єднані загальною назвою ArcGIS []. 

Повнофункціональне програмне забезпечення ArcGIS, що входить до 

груп платних та умовно-безкоштовних продуктів, грунтується на використанні 

баз даних переважно реляційного типу; проведенні геоінформаційного аналізу 

даних; різноманітних інструментах представлення результатів оброблення 

інформації, в тому числі і за допомогою серверних ГІС: наприклад, ArcGIS 

Server, що надає інструментарій для створення веб-додатків, веб-сервісів, які 

працюють під управлінням стандартних .NET веб-серверів, забезпечуючи 

централізоване управління географічними ресурсами; або ArcIMS чи інших 

продуктів, зокрема, хмарних сервісів ArcGIS online, ArcGIS Explorer Online, 

ArcGIS.com або ArcGIS Pro. 

Всі програмні продукти ESRI, у рамках яких реалізована можливість 

створення інтерактивних карт, маючи схожі між собою інтерфейси, 

характеризуються дещо обмеженими функціональними можливостями у 

порівнянні з настільними продуктами, зокрема, стосовно способів 

картографічного зображення, інструментів геоінформаційного аналізу, але 

мають спрощений алгоритм картографування, доступний більшості як 

професійних, так і пересічних користувачів. 

ArcGIS online представляє собою хмарну інфраструктуру, за допомогою 

якої є можливість зберігання, публікування та забезпечення сумісної роботи з 

просторовою інформацією, а саме: картографічними моделями, програмними 

додатками, базами географічних даних тощо. Через середовище програми 

розробники карт одержують доступ до ресурсів, опублікованих ESRI та іншими 

користувачами з будь-якої точки світу. Крім вказаних загальних властивостей 

на порталі ArcGIS.com та за допомогою веб-додатка ArcGIS Explorer Online 

http://www.arcgis.com/explorer/
http://www.arcgis.com/explorer/
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створення та перегляд карт відбувається безпосередньо в браузері без 

встановлення додаткового програмного забезпечення на власний комп’ютер. 

Географічна основа створюваних тематичних інтерактивних карт 

безкоштовно вибирається серед наданих варіантів (на термінології розробників) 

“базових карт”, “базових шарів” чи “базової основи” у вигляді 

загальногеографічної карти, суміщеної або ні з супутниковим знімком, 

наприклад, WorldImager. 

ArcGIS Pro (версії 2.1.3, травень 2018) розроблений як основний засіб для 

організації роботи із просторовими даними, редагування і аналізу, візуалізації 

та публікації результатів. Стосовно інтерактивних тематичних карт за 

допомогою програми можна надавати загальний доступ до створених карт, що 

традиційно складаються з веб-шарів чи власних шарів даних і показників 

картографування. Створені карти відкриваються через підключення до сервісу 

ArcGIS Online з використанням його облікового запису. Їх також можна 

переглядати в стандартних браузерах Інтернету із вказанням певної адреси 

URL. 

ArcGIS.com – програмний додаток для створення інтерактивних 

візуалізацій. Умовно-безкоштовна версія дозволяє користуватися усіма 

можливостями до 60 днів. Перевагою цього продукту є більший вибір шаблонів 

оформлення та можливостей для візуалізації. Інструмент дозволяє 

використовувати різні прийоми картографування.  

Продукти ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS.com базуються на 

технологічному рішенні SaaS. 

Інші розробники додатків для веб-картографування мають обмежені 

можливості щодо застосування прийомів картографування, але дозволяють їх 

розробляти за спрощеними алгоритмами та розповсюджувати створені карти у 

мережі. 

Умовно-безкоштовний картографічний сервіс BathGeo [38], доступний на 

11 мовах, працює на географічній основі карт Google. Додаток створює карту за 

декілька простих кроків. База даних за визначеним розробниками шаблоном 
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формується у середовищі Excel. Після додання бази до програми карта 

створюється в автоматичному режимі. Однак користувач може її вдосконалити, 

виокремивши кольорові та інші графічні змінні (інструменти) з метою 

додаткової візуалізації. Для звичайних користувачів сервіс є безкоштовним, 

професійних – від 99 $ на місяць згідно з обраним тарифним планом. 

Аналогічний за доступом до попереднього додатка сервіс DataWrapper 

[72] – є інструментом для створення графіків і карт. Працювати з ним достатньо 

просто, якщо вже є вся необхідна інформація. Для створення карти потрібно 

виконати три послідовні кроки: завантажити дані (з Excel, PDF, CSV), вибрати 

шаблон побудови карти (спосіб картографічного зображення) та перенести дані 

на карту (це відбувається автоматично). Безкоштовний акаунт дозволяє 

створювати будь-які типи візуалізації та зберігати файли у форматі PNG. За 12€ 

на місяць додаток надає можливість отримати код для додавання розробленої 

картографічної моделі на сайт. 

Латвійський умовно-безкоштовний візуалізаційний сервіс Infogram [117] 

– популярний інструмент для створення візуалізацій. Найчастіше його 

використовують для створення інфографіки, хоча він має і низку інших, не 

менш важливих функцій, зокрема, створення картографічних візуалізацій. 

Процес доволі простий і схожий на попередній приклад, однак цей інструмент 

має обмежений набір карт у вільному доступі. За досконаліші шаблони 

встановлюється плата від 19$ на місяць. Наприклад, безкоштовний акаунт не 

дозволяє створювати візуалізацію на карті України. 

Безкоштовний сервіс MapAList має аналогічний алгоритм роботи у 

порівнянні з вище охарактеризованими додатками та включає три послідовні 

кроки до одержання готового результату роботи: формування за встановленим 

шаблоном бази даних; вибір прийому картографування; відображення 

результатів роботи [105]. Перевагою цієї програми є можливість її 

синхронізації з Google Earth. 

MapBOX [37] – додаток, який має декілька функцій: створення карт, 

геокодування, встановлення напрямків / маршрутів у режимі реального часу. В 
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ньому є можливість прикріплювання фотоматеріалів до карти. Програма 

безкоштовна лише у тому разі, якщо кількість переглядів карт користувача не 

більше 50 тисяч. Далі ціна складає від 49$ на місяць. 

Нещодавно компанія випустила новий функціонал для конкуренції з 

розробниками ESRI, Google Maps, Nokia, який названо Smart Directions – 

навігаційний сервіс, що дозволив розробникам налагодження додаткових 

пераметрів маршруту з поданням тематичних та спеціальних характеристик 

(тип ґрунту, рівеь завантаженості доріг, навність на ньому пам’яток історії, 

культури, архітектури тощо). 

На даний момент більша частина сервісів надається на основі freemium з 

базовим безкоштовним пакетом та розширеннями вартістю $5 до $499 на 

місяць, що передбачає створення / використання різної кількості карт, 

географічних характеристик та рівня використання хмарних сервісів. 

За допомогою онлайн-додатка французьких розробників Mappeo [107], 

що встановлюється у браузері через GooglePlay, надається можливість 

відстеження відео з геокодуванням. Він корисний у тому випадку необхідності 

швидкого перегляду відеоматеріалів з місця подій, отримання підтвердження 

певної інформації тощо.  

Для відображення розроблених інтерактивних карт, в тому числі з 

використанням існуючих усталенихз інструментів [103], на веб-сайтах зараз 

використовуються картографічні бібліотеки, найбільш відмими серед яких є 

Leaflet (колишня назва Web Maps API), OpenLayers, GoogleMaps API, Bing Maps 

API. 

Leaflet – бібліотека з відкритим вихідним кодом [25], що написана мовою 

JavaScript [54], підтримує більшість стаціонарних і мобільних платформ, 

розрахованих на гіпертекстову мову п’ятої версії [32] та формат каскадних 

таблиць стилів CSS 3 [40]. Вона призначена для відображення інтерактивних 

карт на веб-сайтах. Автором даної розробки вважається наш співвітчизник 

В. Агафонкін, який зараз є співробітником MapBOX [37]. 

Бібліотеку використовують відомі сайти: Flickr, Foursquare, Craigslist, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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Data.gov, IGN, проекти Вікімедіа, OpenStreetMap, Meetup, WSJ, MapBox, 

CloudMade, CartoDB та ін. 

Leaflet дозволяє розробнику, який не є фахівцем з ГІС, досить легко 

відображувати растрові карти, складовими яких у даному контексті є невеликі 

фрагменти – тайли та додаткові шари, що накладаються за принципом 

пошарового відображення елементів змісту. Шари, в свою чергу, теж можуть 

бути інтерактивними, дозволяючи відображення підказок при наведенні 

курсору на маркер, який відображує на карті певний точкови об’єкт. 

Аналогічно до Leaflet OpenLayers є бібліотекою з відкритим вихідним 

кодом, що написана на мові JavaScript та призначена для створення 

інтерактивних карт на основі програмного інтерфейсу API [26, 60]. 

Як показує практика, OpenLayers дозволяє досить швидко та легко 

створити веб-інтерфейс для відображення даних на картографічних моделях з 

інтерактивними функціями, які представлені в різних форматах та розташовані 

на різних серверах. 

Задяки роботі в OpenLayers розробник має можливість створити власну 

інтерактивну карту, в тому числі таку, яка міститиме шари, що надаються WMS 

(та WFS) серверами [26], зокрема, Mapserver, ArcIMS чи GeoServer, та даними 

картографічних серверів Google. 

Закриті бібліотеки картографічних умовних знаків Google Maps API та 

Bing Maps API є відповідними розробками компаній Google і Microsoft. Обидві 

використовують функціональність, що дозволяє провести пошук інформації, 

геокодування, прокладку маршрутів.  

Групу безкоштовного програмного забезпечення для створення в тому 

числі і інтерактивних тематичних карт представляє настільна 

повнофункціональна ГІС QGIS [29]. Зараз це програмне забезпечення є однією 

з найбільш функціональних і зручних настільних геоінформаційних систем, що 

динамічно розвиваються. Основним призначенням системи є оброблення і 

аналіз просторових даних, підготовка різної картографічної продукції. 

Інтерфейс QGIS побудований на базі бібліотеки Qt (крос-платформовий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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інструментарій розробки програмного забезпечення мовою програмування 

C++). Підтримуються різноманітні векторні та растрові формати, включаючи 

ESRI Shapefile і GeoTIFF [99]. 

QGIS дозволяє користувачам створювати карти з безліччю шарів, 

використовуючи різні картографічні проекції. Карти можуть бути зібрані в різні 

формати і використовуватися для різних цілей. У системі QGIS карти можуть 

складатися з растрових або векторних шарів. Типовими для такого роду 

програмного забезпечення, векторні дані зберігаються як точка, лінія, полігон. 

Різні види растрових зображень підтримуються і програмне забезпечення може 

виконувати геоприв’язку зображень. 

Програма QGIS забезпечує інтеграцію з іншими відкритими ГІС, в тому 

числі PostGIS, GRASS і MapServer, щоб дати користувачам широкі 

функціональні можливості. Плагіни, написані на мовах програмування Python 

та C++, розширюють можливості вказаного програмного продукту. Є також 

плагіни для геокодування за допомогою Google Геокодування API, виконання 

геообробки (fTools) схожими на стандартні інструменти ArcGIS, інтерфейс з 

мови структурованих запитів баз даних: PostgreSQL/PostGIS [111], 

SpatiaLite/SQLLite [114] і MySQL [65], а також використання продукту Mapnik 

[106] як карти візуалізації. 

Таким чином, розглянуті основні продукти, що відносяться до 

програмного забезпечення, придатного для створення тематичного змісту 

інтерактивних карт на базі географічних основ існуючих картографічних 

сервісів, дозволили сформулювати попереднє бачення стосовно обґрунтування 

його використання. Програмне забезпечення обирається в залежності від 

наявних ресурсів, поставлених задач та очікуваних результатів від 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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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3.4. Доступ до географічних основ краудсорсингових сервісів у 

процесі розроблення тематичного змісту інтерактивних карт. 

 

Програмне забезпечення для створення тематичних інтерактивних карт 

засобами веб-картографування, засноване на технологічних рішеннях, описаних 

у попередньому підрозділі згідно з його призначенням, використовує 

географічні основи різного навантаження елементами загальногеографічного 

змісту для можливого вибору згідно з поставленими задачами та застосування 

мультирівневої генералізації відповідно до методологічного принципу 

регіоналізації. 

Існуюча опція у картографічних сервісах дає досить легкий доступ до 

географічних основ. Візуально представлена електронна карта у 

картографічному сервісі по суті є базою геопросторових даних, що вміщує 

географічні координати окремих точок та інформацію про об’єкти вищого 

порядку (за характером просторової локалізації) – лінії, які з’єднують точки, 

зв’язки, що можуть поєднувати точки й лінії, а також атрибути всіх зазначених 

об’єктів. Тому на основі одних і тих самих даних можуть бути побудовані 

різноманітні сервіси, що відрізняються як способом відображення, так і 

функціональністю. Загальногеографічну карту як географічну основу для 

тематичного картографування, пошук об’єктів та сервіс прокладання маршрутів 

на початковій сторінці картографічного сервісу як програмного забезпечення 

слід розглядати лише як один із прикладів використання даних відповідної бази 

просторових даних, наприклад, сервісу OSM [108]. 

Географічні основи у переважній більшості краудсорсингових сервісів 

двовимірні. Дані електронних карт, які характеризують їхні елементи 

загальногеографічного змісту найчастіше завантажуються у внутрішньому 

форматі сервісу, але можуть бути перетворені до інші форматів для роботи з 

ними в ГІС, подальшого створення комп’ютерних карт [22] або перетворені до 

форматів GPS-навігаторів [102]. 

Базові інструменти програми оперують даними у форматі XML [68], який 
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описує набір екземплярів елементів (точок, ліній та зв’язків) і тегів. Точка або 

вузол позначає окреме місцеположення та характеризується однією парою 

геоцентричних координат: широтою та довготою. Лінія є впорядкованим за 

напрямком списком від 2 до 2000 точок, що використовується для позначення 

лінійних структур або площ (якщо лінія замкнута). Зв’язок як елемент 

векторно-топологічної моделі даних є впорядкованим списком з елементів, 

тобто точок, ліній, та інколи інших зв’язків. Типовим прикладом зв’язку може 

бути маршрут громадського транспорту, який містить лінії автошляхів та точки 

зупинок. Тег є лише певною інформацією, пов’язаною з одним із зазначених 

вище елементів. Складається з двох текстових полів довільного формату: 

‘ключ’ та ‘значення’. 

Краудсорсингові сервіси (наприклад, OSM, Google Maps), як показують 

власні дослідження, підтверджені електронними джерелами [100, 108] 

використовують для карт рівнокутову поперечну циліндричну проекцію Г. 

Меркатора. 

Дані географічних основ для нанесення тематичного змісту можуть бути 

представлені композицією потрібних користувачеві елементів шляхом вибору 

існуючих стилів, для показу яких традиційно використовується вільна 

Javascript-бібліотека Leaflet. При цьому слід підкреслити, що користувач 

(картограф) може використовувати й інші відкриті бібліотеки, а також їхні 

ліцензійні аналоги [101]. 

Приводячи приклад можливого використання географічних основ для 

практики тематичного картографування можна звернутись і до SaaS-платформи 

ArcGIS.com, у якій окремою опцією реалізовано легкий доступ до них. Вони 

вміщують різні елементи загальногеографічної інформації, маючи кілька опцій 

за замовчуванням, що підлягають певному редагуванню у процесі створення / 

використання інтерактивної карти. Зазначена платформа пропонує вибір з 

десяти різних постачальників географічних основ, табл. 3.2, які можуть надати 

найбільш затребувану інформацію, небхідну для локалізації та розуміння 
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тематичного змісту карти щодо розташування об’єктів (показників 

картографування), їх концентрації, близькості / віддаленості тощо. 

Редагування географічних основ обмежене лише зміною назви шару та 

рівня його прозорості. Перейменування назви шару буде корисним, якщо він 

(шар) з’являється в легенді, але для тематичних карт виносити елементи 

географічної основи до легенди є недоцільним. 

Таблиця 3.2 

Варіанти географічних основ для тематичного картографування у 

середовищі SaaS-платформи ArcGIS.com, побудована на основі [63, 71, 113]. 

Тип Базова мова карти 
Imagery Digital Globe (Супутникове ображення Digital 
Globe)  

Без написів 

Imagery with Labels (Супутникове ображення Digital 
Globe з написами)  

Англійська 

Streets (Вулиці)  Англійська 
Topographic (Топографічні дані)  Англійська 
Dark Gray Canvas (Темно-сірий фон)  Англійська 
Light Gray Canvas (Світло-сірий фон)  Англійська 
National Geographic (Дані Національного географічного 
товариства США)  

Англійська 

Oceans (Океани )  Англійська 
Terrain with labels (Рельєф з написами)  Англійська 
OpenStreetMap (Відкрита карта вулиць)  Місцева 

 

Застосування функції Прозорості підкреслить значимість тематичного 

змісту інтерактивної карти на фоні менш яскраво відображених елементів 

географічної основи. Також важливою є функція збору метаданих, що полягає у 

описі карти, зокрема, дані про вихідне розташування базових шарів; 

інформацію про розробників і користувачів.  

 

3.5. Особливості сучасного представлення та розповсюдження 

інтерактивних карт.  

 

Створену тематичну інтерактивну карту для її подальшого використання 

користувачами можливо представити щонайменше двома способами, які стали 
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відомі з практики їх розробки, а також визначені функціональними 

можливостями програмного забезпечення.  

Перший спосіб надання інтерактивної карти у розпорядження споживачів 

передбачає її представлення окремим файлом, вбудованим до веб-сайту; другий 

– шляхом формування окремого програмного продукту – веб-додатка, що 

обособлено завантажується для подальшого користування. 

Для реалізації першого способу у програмному забезпеченні створення 

карти необхідно послідовно виконати ряд його команд, що формують певний 

алгоритм дій, який є майже універсальним для різних програмних продуктів. 

Зокрема, після вибору кнопки (пункта меню) Поділитися (в англомовній 

редакції програми – Share), доцільно обрати Загальний доступ (Everyone 

(public)) (може також бути обраний доступ лише для членів конкретної групи 

користувачів) та Вбудувати у сайт (Embed in Website). Далі розробник обирає 

бажаний розмір інтерактивної карти (шляхом вибору з існуючих позицій; може 

бути малий, середній, великий, користувацький) та опції для відображення на 

ній, які нададуть можливість аудиторії інтерактивно працювати з даними. 

Серед останніх важливими є: 

− контроль масштабу (Zoom Control) – передбачає надання 

користувачам можливості зменшувати або збільшувати (змінювати) масштаб 

карти, реалізуючи на практиці принцип мультирівневої генералізації;  

− додому (Home Button) – дозволяє користувачам провести центрування 

карти за їхнім поточним місцезнаходженням;  

− вибір географічних основ для представлення тематичного чи 

спеціального змісту на них (Basemap Selector через існуючу множину або 

перемикач) – надає користувачам можливості щодо зміни географічних основ 

для тематичного (спеціального) картографування;  

− перегляд карти в більшому масштабі (View Larger Map) – дозволяє 

користувачам вийти в таку саму роздільну здатність екрана, якою розробник 

користувався під час створення карти;  

− лінійний масштаб (масштабна лінійка, Scale Bar) – передбачає 
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встановлення користувачами відстані між об’єктами на карті;  

− пошук місця (Location Search) – дозволяє користувачам 

використовувати рядок пошуку, куди є можливість внесення назви конкретного 

місця з подальшим центруванням інтерактивної карти навколо нього; 

− метадані карти (Map Details) – характеризуються можливістю 

відображення детальної інформації щодо створеної карти, яка (інформація) 

асоціюється з метаданими [21, 28]. Окремими її прикладами є: порядок і 

послідовність збору даних, окремі пояснення щодо них, дати створення бази 

даних і карти, інші кількісні її параметри тощо; 

− легенда (Legend) – дозволяє користувачам прочитати карту. 

Після вибору всіх бажаних чи доцільних опцій сформований код у 

форматі гіпертекстової мови (html) у центрі вікна діалогу слід скопіювати та 

вставити у веб-сайт. На цьому етапі за умови непідготовленості картографа (чи 

будь-якого іншого розробника інтерактивної карти) може знадобитися 

допомога фахівця веб-дизайнера або програміста.  

Другий спосіб розповсюдження інтерактивної карти – є її перетворенням 

на окремий комп’ютерний додаток. Це стає можливим після завершення 

форматування створеної карти внаслідок визначеного компонування, 

включаючи її основні складові: назву, легенду, зображувальні засоби та 

спливаючі вікна.  

Перетворення картографічної розробки на продукт, який буде досить 

легко переглядати, згідно одержаного досвіду роботи у програмно-керованому 

середовищі може бути здійснене щонайменше двома варіантами.  

Згідно першого варіанта за аналогією до першого способу необхідно 

через пункт меню Поділитися (Share) з вибором іншої опції – Створення 

додатка для веб-сайту (Make a web-application) та стандартного перегляду 

(Basic Viewer), здійснити введення інформації щодо назви, окремих метаданих 

(іншими словами тегів – однієї з кількох властивостей, які користувач може 

додавати до файлів (не до їх вмісту), для більш легкого знаходження та 

впорядковування), опису та місця зберігання. 
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Вибір опції Зберегти та опублікувати (Save and Publish) спонукає до 

послідовного відкриття наступного нового вікна, призначеного для редагування 

новостворюваного програмного додатка, в якому можливо здійнити: 

− зміну назви, зображувальних засобів, які характеризують внутрішнє 

заповнення, наприклад, символів (значків), які на карті будуть залишатись з 

попередньо обраною конфігурацією; 

− вибір інструментів карти для користування її остаточною версією. 

При цьому саме у даній опції, розробник визначає ступінь інтерактивності 

інтерактивної карти за принципом “більше обраних інструментів – більший 

ступінь інтерактивності”; 

− кінцевий варіант надання аудиторії після завершення експериментів 

та створення її остаточної версії. При цьому ступінь інтерактивності 

визначається саме на цьому етапі та визначається правилом: чим більше 

інструментів надано аудиторії, тим більш інтерактивною буде створювана 

карта.  

Після вибору опції Зроблено (Done) з’явиться вікно перегляду з наданою. 

адресою URL, яка копіюється / вставляється до електронної пошти або в якості 

посилання на веб-сайті.  

Другий варіант другого способу одержання інтерактивної карти як 

комп’ютерного додатка виглядає значно простішим і передбачає здійснення 

послідовних кроків інтерактивного вибору опцій: 

− створення (у англійському поданні Create) у вкладці Мій зміст (My 

Content); 

− комп’ютерного додатка (App); 

− за шаблоном (Using a template);  

− шаблону, що відповідає поставленим задачам на створення 

інтерактивної карти. Різні програми пропонують вибір шаблонів, які зведено до 

наступних груп (їх існує більше 30), зокрема: стандартний; перегляд через 

соціальну мережу Twitter; класичний переглядач; порівняльний (складається з 
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декількох вікон для візуального порівняння картографічних зображень); з 

побудовою профіля; з побудовою напрямків тощо. 

 

3.6. Висновки до розділу 3. 

 
1. В процесі обґрунтування функціональності та вимог до тематичного 

змісту інтерактивних карт різних видів і типів сформульовано переваги 

багатофункціональної інтерактивної карти регіону, що обґрунтовується як 

вдала альтернатива його комплексного електронного атласу. Типовими 

функціями такої карти є: 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). Розглянуто особливості та 

призначення інтерактивних тематичних карт, створених за двома технологіями: 

мультимедіа та ГІС. 

2. Сформульовано теоретико-методичні положення та визначено 

особливості розроблення баз даних необхідної інформації для використання у 

процесі створення тематичного змісту інтерактивних карт. Обґрунтовано 

послідовність розроблення реляційної бази даних. Вибір її формату 

(внутрішнього, зовнішнього або обмінного), а також чітке форматування, 

визначає можливості користуватись нею у різних програмних продуктах, які 

підтримують надання показникам картографування інтерактивних функцій. 

Практично розроблено зовнішню тематичну базу даних у форматі csv, що 



131 

включає перелік об’єктів критичної інфраструктури міста Києва 

(загальнодержавного та загальноміського значення). 

3. Здійснено аналіз програмного забезпечення, реалізованого за 

призначенням за чотирма технологічними рішеннями (платформа як послуга, 

PaaS; програмне забезпечення як послуга, SaaS; дані як послуги, DaaS; 

інфраструктура як послуга, IaaS). Розглянуті основні продукти, що входять до 

програмного забезпечення, придатного для створення тематичного змісту 

інтерактивних карт на базі географічних основ існуючих картографічних 

сервісів, дозволили сформулювати попереднє бачення стосовно обґрунтування 

його використання. 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. 

4. Програмне забезпечення для створення тематичних інтерактивних 

карт засобами веб-картографування, використовує географічні основи різного 

навантаження елементами загальногеографічного змісту для можливого вибору 

згідно з поставленими задачами та застосування мультирівневої генералізації 

відповідно до методологічного принципу регіоналізації. 

5. Створену тематичну інтерактивну карту для її подальшого 

використання користувачами можливо представити щонайменше двома 

рівноцінними способами, які стали відомі з практики їх розроблення, а також 

визначені функціональними можливостями програмного забезпечення. Перший 

спосіб надання інтерактивної карти у розпорядження споживачів передбачає її 

представлення окремим файлом, вбудованим до веб-сайту; другий – шляхом 

формування окремого програмного продукту – веб-додатка, що обособлено 

завантажується для подальшого користування. Оптимальність вибору способу 

використання інтерактивної карти залежить від уподобань користувача. 
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РОЗДІЛ 4. 

МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ЗМІСТУ 

ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ (НА ПРИКЛАДІ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА). 

 

4.1. Вихідні поняття про критичну інфраструктуру та необхідності її 

захисту.  

 

Кожне суспільство характеризується наявністю секторів, систем або 

мереж, від яких залежить життєдіяльність населення, функціонування 

економіки, а порушення нормальної їх роботи може призвести до негативних 

наслідків на загальнодержавному, регіональному чи місцевому рівні. Комплекс 

цих секторів, систем або мереж фахівці та науковці почали називати критичною 

інфраструктурою [58]. 

Дискусії про уразливість національних критичних інфраструктур на 

різних рівнях в економічно розвинутих країнах (зокрема, в США) почалися в 

кінці 1990-х років у зв’язку з нарощуванням загрози терористичних актів щодо 

таких об’єктів. Вказані дії були спрямовані не лише на кібернетичні 

інфраструктурні системи, але і на решту сфер і секторів забезпечення життя 

суспільства вказаної групи країн. Наприклад, у США директива Presedential 

Decision Directive 63 [112] визначила критичну інфраструктуру в якості 

основних системи, що можуть мати матеріальну або кібернетичну платформу 

та які впливають на функціональність економіки держави. Вони увібрали в себе 

системи телекомунікації, енергосистеми, банківський і фінансовий сектори і 

служби, транспортну систему, постачання водою і рятувальні служби. 

Із вказаного періоду питаннями критичної інфраструктури на 

національному рівні почали займатися і європейські держави. Спільним 

знаменником цієї діяльності було, перш за все, надання особливого значення 

охороні інформаційних і комунікаційних технологій. 

При цьому в Європі проблематикою критичної інфраструктури раніше 
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всіх почали займатися у Великобританії, де в кінці 1999-го року була визначена 

критична національна інфраструктура як система, діяльність якої важлива для 

функціонування держави, втрата або порушення якої може піддати загрозі 

життя громадян, нанести серйозні негативні економічні або соціальні наслідки 

для суспільства чи частини її території [58]. До такої системи були включені 

державне управління, рятувальні служби, постачання електроенергії та палива, 

подача води, телекомунікації, забезпечення продовольством, санітарія, фінанси 

і економіка, комунікаційні мережі і служби, юстиція і захист громадського 

порядку, соціальне обслуговування, освіта, наука, а також служба 

прогнозування погоди [58]. 

В результаті терористичних атак на об’єкти в США, які відбулися 11 

вересня 2001 року, проблематика критичної інфраструктури та її захист набула 

нових масштабів. У лютому 2003 року в США була прийнята Національна 

стратегія фізичної охорони критичної інфраструктури і ключових споруд (The 

National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastruсtures and Key 

Assets) [115], в якій критична інфраструктура визначена як системи 

устаткування, матеріальні і віртуальні, які життєво важливі для США і 

пошкодження або руйнування яких мав би вплив на зменшення безпеки, 

національної економічної безпеки, національного суспільного здоров’я, або на 

будь-яку їх комбінацію. До секторів критичної інфраструктури були віднесені: 

сільське господарство, постачання продовольства, води, здоровий спосіб життя, 

рятувальні служби, бази оборонної промисловості, телекомунікації, енергетика, 

транспорт, банківська справа і фінанси, хімічна промисловість і небезпечні 

речовини, поштове обслуговування. До головних об’єктів були віднесені 

національні культурні пам’ятники, ядерні електростанції, греблі, урядові і 

комерційні будівлі та інші місця, де концентрується велика кількість людей 

[115]. 

Нідерландський уряд прийняв у 2001 році план боротьби проти 

тероризму, складовою частиною якого є – проект захисту критичної 

інфраструктури. В результаті ідентифіковано 11 секторів критичної 
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інфраструктури, а саме: енергогосподарство, телекомунікації, питна вода, 

продукти, санітарія, фінанси, відведення поверхневої води, загальний порядок і 

безпека, законність, суспільні органи і транспорт [33]. 

У Чеській Республіці до 2002 року проблематика дослідження критичної 

інфраструктури зосереджувалася, перш за все, на комп’ютерних мережах. Під 

критичною інфраструктурою в Чеській Республіці розуміються системи, 

руйнування або зменшення функціональності яких мало би серйозний вплив на 

економічну і суспільну стабільність, обороноздатність, безпеку і 

функціонування держави. У 2002 році були визначені сектори національної 

критичної інфраструктури: електроенергетика, комунальне господарство, 

транспортна мережа, комунікаційні та інформаційні системи, банковий і 

фінансовий сектор, рятувальні служби, публічні служби, державне управління і 

самоврядування [33, 58]. 

У Польщі критична інфраструктура була визначена законом [116], як 

функціонально сполучені засоби виробництва, інститути, служби, що є 

ключовими для безпеки країни і її громадян, для забезпечення правильного 

функціонування як державних і самоврядних органів і установ, так і 

комерційного (приватного) сектора. 

Об’єднання економік держав ЄС, їх взаємозалежність та необхідність 

протистояти сумісним або подібним погрозам, відбилися в ухваленні документа 

Critical Ibfrastructure protection in the fight against terrorism [95, 115]. У ньому 

критична інфраструктура визначена як фізичні засоби виробництва, 

інформаційні технології, мережі (транспортні, енергетичні і т. п.), служби та 

інші активи, розлад або руйнування яких мав би серйозні наслідки на 

надійність охорони здоров’я або життєвий рівень громадян чи на штатне 

функціонування урядів в цих державах. За цією дефініцією до сектора 

критичної інфраструктури віднесено: 

− енергетичні об’єкти і мережі, наприклад, електричні розподільні 

мережі, газопроводи, нафтопроводи, сховища пального тощо; 

− комунікаційні та інформаційні технології (наприклад, телекомунікації, 
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радіомовні і телевізійні передавачі та мережі, інтернет); 

− фінансова система (банки, ринки капіталів та інвестування); 

− охорона здоров’я (лікарні, поліклініки, установи постачання крові, 

лабораторії, сантехнічна та рятувальна служби); 

− харчова промисловість, сільське господарство, торгівля і постачання 

продовольства; 

− вода (греблі, безпека гідроресурсів); 

− транспорт (авіаційний, автомобільний, залізничний, комбінований, 

комунікаційні вузли, а також системи управління транспортом; 

− виробництво, зберігання і транспортування небезпечних товарів 

(хімічних, біологічних, радіологічних ядерних матеріалів); 

− державне управління, зокрема, рятувальні служби і установи, 

інформаційні мережі, важливі економічні об’єкти, стратегічні об’єкти, а також 

культурні пам’ятники [95]. 

Критеріями того, чи можна даний інфраструктурний елемент визначити 

як критичний, визначено: 

− територіальну досяжність негативних результатів, наприклад 

транснаціональний, загальнодержавний, регіональний, локальний (місцевий) 

тощо; 

− велику кількість наслідків (гуманітарних, матеріальних, економічних, 

політичних або збитки і втрати по відношенню до навколишнього середовища); 

− часовий ефект наслідків, особливо коли з’являться негативні наслідки 

(наприклад: негайно, за 24 год.) і як довго можуть продовжуватися (наприклад: 

до 24 годин, до 3 днів і т. п.) [95]. 

В Україні об’єктами критичної вважаються 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 
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руйнування яких може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне 

середовище, призвести до значних матеріальних та фінансових збитків, 

людських жертв [59].  

Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” 

використовує термін “критично важливі об’єкти інфраструктури”, визначаючи 

їх як юридичні особи, діяльність яких безпосередньо пов’язана з 

технологічними процесами та / або наданням послуг, що мають велике 

значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та 

безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може 

справити негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, 

навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або 

становити загрозу для життя і здоров’я людей [35]. 

Вказаний Закон також надає взаємопов’язане визначення об’єкта 

критичної інформаційної інфраструктури як комунікаційної або технологічної 

системи об’єкта критичної інфраструктури, кібератака на яку безпосередньо 

вплине на стале функціонування такого об’єкта критичної інфраструктури [35].  

Для забезпечення нормальної життєдіяльності країн, їх регіонів, окремих 

населених пунктів дієвим повинен бути захист критичної інфраструктури (в 

англомовній редакції Critical Infrastructure Protection), який в нормативних 

джерелах та науковій літературі визначено сукупністю заходів, які плануються і 

виконуються з метою: 

− визначати і захищати ті сектори інфраструктури держави, що є 

критичними з погляду збереження їх безпеки, функціональності, економічної і 

суспільної стабільності, причому необхідно рівноцінно оцінювати як державну, 

так і приватну сферу; 

− забезпечити функціональність системи раннього попередження появи 

кризових ситуацій і захист тієї інфраструктури, яка важлива для вирішення 

кризових ситуацій. 

Зрозуміло, що мова йде, насамперед, про сектори критичної 

інфраструктури, які є важливими з точки зору: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/563-2016-%D0%BF/paran17#n17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2163-19
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− забезпечення правильного функціонування уряду, органів державного 

управління і самоврядування, переважно в області безпеки і забезпечення 

основних (життєвих) товарів і послуг; 

− функціональності державної і приватної сфери при забезпеченні 

правильного ходу економіки і функціонування суспільних служб; 

− забезпечення внутрішнього порядку, суспільної стабільності і безпеки 

громадян. 

Захист критичної інфраструктури виконуватиметься завжди як результат 

аналітичного процесу, зміст якого складається з: 

− ідентифікації областей і секторів критичної, інфраструктури на 

національному, регіональному і локальному рівні; 

− ідентифікації релевантних ризиків для секторів критичної 

інфраструктури; 

− аналізу уразливості окремих секторів критичної інфраструктури; 

− оцінки ризиків порушення або знищення секторів критичної 

інфраструктури 

− ухвалення відповідних запобіжних заходів. 

Система захисту критичної інфраструктури являє собою сукупність 

організаційних і технічних заходів для забезпечення захисту об’єктів критичної 

інфраструктури від різних погроз (терористів, диверсантів, екстремістів), у разі 

виникнення надзвичайних або кризових ситуацій, та і від наслідків 

ненавмисних дій, які могли б нанести збитки для критичної інфраструктури [34, 

36, 61]. 

Ефективна система захисту критичної інфраструктури повинна успішно 

протистояти різним загрозам при адекватному рівні охоронних заходів, залежно 

від значення сектора критичної інфраструктури, потенційних загроз і їх 

можливих наслідків [36, 66]. 

За даними станом на серпень 2018 року [53, 67] в Україні настав час 

створення центра захисту об’єктів критичної інфраструктури від загроз їх 

стабільного функціонування за прикладом того, як це вже зроблено в США. Це, 
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зокрема, дозволить скоординувати дії усіх служб країни у випадку небезпеки 

дестабілізації роботи підприємств та органів, які забезпечують нормальні умови 

життєдіяльності населення. 

Зараз, як відмічено у [53], силовики вже тримають під особливим 

контролем безпеку атомних електростанцій, заводів хімічної промисловості, 

фінансової системи, державних закладів. Уже створена міжвідомча група для 

координації діяльності державних установ у випадку загроз життєво важливим 

об’єктам в Україні. На порядку денному в країні прийняття закону про 

критичну інфраструктуру та її захист. 

 

4.2. Критична інфраструктура міста Києва як об’єкт інтерактивного 

тематичного картографування. 

 

Столиця України – Київ – є політичним, соціально-економічним, 

транспортним та освітньо-науковим центром країни; місцем розташування 

центральних органів влади України, іноземних місій, штаб-квартир більшості 

підприємств і громадських об’єднань, що працюють в країні; одним з 

найбільших індустріальних центрів України (обсяг реалізованої промислової 

продукції місцевих підприємств за перше півріччя 2018 року становив 92 870.5 

млн ₴ [78] (близько 7.7 % від загальноукраїнського обсягу [55]). У структурі 

реалізованої продукції за вказаний період найбільша питома вага припадає на 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (46.6 %) та на 

виробництво й розподілення електроенергії, газу та опалення (20.2 %)). Місто 

також є великим центром машинобудування, зокрема важкого-, 

енергомашинобудування, верстато-, судно-, приладобудування; чорної і 

кольорової металургії, хімічної, легкої, поліграфічної промисловостей. 

Статус та значимість міста, його політичний, соціально-економічний, 

транспортний, освітньо-науковий потенціал формують критичну 

інфраструктуру Києва, складові якої логічно поділяються на об’єкти 

загальнодержавного та загальноміського значення, виведення з ладу або 
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руйнування яких може мати значний вплив на національну безпеку і оборону 

всієї країни, природне середовище, призвести до значних матеріальних та 

фінансових збитків, людських жертв.  

Перелік загальнодержавних об’єктів критичної інфраструктури Києва 

матеріальної платформи, визначений Постановою Кабінету Міністрів [77], за 

галузями економічної діяльності, подано у табл. 4.1. 

Перелік об’єктів критичної інфраструктури кібернетичної платформи, 

розміщених у Києві згідно [59], є інформацією з обмеженим доступом. 

Таблиця 4.1 

Об’єкти критичної інфраструктури матеріальної платформи 

загальнодержавного значення, розміщені у місті Києві [77]. 

№ Назви об’єктів за галузями / сферами економічної діяльності 
Оборона 

1.  Державна акціонерна холдингова компанія “Артем” 
2.  Державне підприємство “Науково-технічний комплекс “Імпульс” 
3.  Державне підприємство “Радіовимірювач” 
4.  Державне підприємство “Науково-дослідний інститут “Квант” 
5.  ПАТ “Український науково-дослідний інститут авіаційної технології” 
6.  Державне підприємство “Державне Київське конструкторське бюро 

“Луч” 
7.  ПАТ “Науково-виробниче об’єднання “Київський завод автоматики ім. 

Г. І. Петровського” 
8.  Державне підприємство завод “Генератор” 
9.  ВАТ “Меридіан” імені С. П. Корольова 
10.  Державне підприємство “Машинобудівна фірма “Артем” 
11.  Державне підприємство Науково-дослідний інститут радіолокаційних 

систем “Квант-радіолокація” 
12.  Державне підприємство “Конструкторське бюро “Артилерійське 

озброєння” 
13.  Державний концерн “Укроборонпром” 

Паливно-енергетичний комплекс 
14.  Державне підприємство “Національна енергетична компанія 

“Укренерго” 
15.  ПАТ “Укрнафта” 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/563-2016-%D0%BF/paran17#n17
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16.  ПАТ “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” 
17.  Державне підприємство “Підприємство із забезпечення 

нафтопродуктами” 
18.  Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” 
19.  Державне підприємство “Енергоринок” 
20.  ПАТ “Центренерго” 
21.  Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія 

“Енергоатом” 
22.  ПАТ “Укргазвидобування” 
23.  ПАТ “Укртрансгаз” 
24.  Дочірня компанія “Газ України” Національної акціонерної компанії 

“Нафтогаз України” 
25.  ПАТ “Укртранснафта” 
26.  Державний концерн “Укрторф” 
27.  Державний концерн “Ядерне паливо” 

Транспорт 
28.  ПрАТ “Київський електротехнічний завод “Транссигнал” 
29.  ПрАТ “Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого 

повстання 1918 року” 
30.  Державне підприємство “Український державний центр транспортного 

сервісу “Ліски” 
31.  Державне підприємство водних шляхів “Укрводшлях” 
32.  Державне територіально-галузеве об’єднання “Південно-західна 

залізниця” 
33.  ПрАТ “Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового 

залізничного транспорту” 
34.  Державне підприємство “Дарницький вагоноремонтний завод” 
35.  Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення 

залізничного транспорту України “Укрзалізничпостач” 
36.  Державна установа “Держгідрографія” 
37.  Державне підприємство “Управління промислових підприємств 

Державної адміністрації залізничного транспорту України” 
38.  Державне підприємство “Класифікаційне товариство Регістр 

судноплавства України” 
39.  Державне підприємство “Український центр механізації колійних робіт” 
40.  Державне підприємство “Український транспортно-логістичний центр” 
41.  Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” 
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Підприємства, що забезпечують розміщення і зберігання матеріальних 
цінностей державного резерву 

42.  Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та 
ресурсозбереження 

Телекомунікації та зв’язок 
43.  ПрАТ “Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-

комунікаційної інфраструктури “Діпрозв’язок” 
44.  Державне підприємство “Український державний центр радіочастот” 
45.  Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 
46.  Головне управління Державної фельд’єгерської служби України 
47.  Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” 
48.  Державна телерадіокомпанія “Культура” 
49.  Державна телерадіокомпанія “Всесвітня служба “Українське телебачення 

і радіомовлення” 
50.  Національна радіокомпанія України 
51.  Національна телекомпанія України 
52.  Державна організація “Київська державна регіональна 

телерадіокомпанія” 
53.  Державне підприємство спеціального зв’язку 
54.  Державне підприємство “Українські спеціальні системи” 
55.  Державний науково-дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту 

інформації 
56.  Державний центр захисту інформаційно-телекомунікаційних систем 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 
Авіаційна та ракетно-космічна промисловість 

57.  Державне підприємство “Завод 410 ЦА” 
58.  ПАТ “Київський завод “Радар” 
59.  Казенне підприємство спеціального приладобудування “Арсенал” 
60.  Державне підприємство “Антонов” 
61.  Державне підприємство “Виробниче об’єднання “Київприлад” 
62.  ПАТ “Науково-технічний комплекс “Електронприлад” 
63.  Державне підприємство “Укркосмос” 
64.  ПАТ “Київський радіозавод” 

Машинобудування 
65.  Державне науково-виробниче підприємство “Електронмаш” 

Металургія 
66.  Державне підприємство “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” 
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Хімічна промисловість 
67.  ПрАТ “По виробництву інсулінів “Індар” 
68.  Українське державне підприємство “Укрхімтрансаміак” 

Наукова діяльність 
69.  Державне підприємство “Київський інститут інженерних вишукувань і 

досліджень “Енергопроект” 
70.  Державне підприємство “Державний інститут комплексних техніко-

економічних досліджень” 
71.  Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана 

Федорова” 
72.  Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій” 
73.  Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії 

наук України 
74.  Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної 

академії наук України 
75.  Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова Національної 

академії наук України 
76.  Державна організація (установа, заклад) Інститут металофізики імені Г. 

В. Курдюмова Національної академії наук України 
77.  Державне підприємство “Державний науково-технічний центр з ядерної 

та радіаційної безпеки” 
78.  Державне підприємство “Проектно-конструкторське та технологічне 

бюро рухомого складу Державної адміністрації залізничного транспорту 
України (Укрзалізниці)” 

79.  Державна установа “Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці” 

80.  Державне підприємство “Державний науково-дослідний центр 
залізничного транспорту України” 

81.  Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво” 
Фінансово-бюджетна сфера 

82.  ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” 
83.  ПАТ “Державний ощадний банк України” 
84.  Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк” 
85.  ПАТ КБ Приватбанк 
86.  Державна іпотечна установа 

Сфера стандартизації, метрології та сертифікації 
87.  Державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-



143 

виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту 
прав споживачів” 

88.  Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” 

Легка промисловість 
89.  Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-

галантерейної промисловості 
Поліграфія 

90.  Державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” по 
виготовленню цінних паперів” 

Охорона здоров’я 
91.  Київське державне підприємство по виробництву бактерійних препаратів 

“Біофарма” 
 

Об’єкти критичної інфраструктури міста Києва загальномісцевого 

значення, що входять до житлово-комунального господарства, представлені 

табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Стратегічні об’єкти та підприємства житлово-комунального господарства 

міста Києва (матеріальної платформи) [77]. 

№ Назви об’єктів  
1.  Бортницька станція аерації 
2.  Водопровідне господарство ВАТ “АК “Київводоканал” 
3.  Каналізаційне господарство ВАТ “АК “Київводоканал” 
4.  Акціонерна енергопостачальна компанія “ДТЕК Київські електричні 

мережі” 
5.  КП “Київтеплоенерго” (ТЕЦ 5, ТЕЦ 6, Київська ГЕС – входять також до 

об’єднаної енергетичної системи України) 
6.  Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації 

зелених насаджень міста “Київзеленбуд” 
7.  Державне комунальне підприємство по охороні, утриманню та 

експлуатації внутрішніх водойм м. Києва “Плесо” 
8.  Комунальне підприємство “Київпастранс” 
9.  Комунальна науково-дослідна установа “Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста” 
10.  Комунальна корпорація “Київавтодор” 
11.  Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації 
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та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна 
12.  Комунальне підприємство “Бессарабський ринок” 
13.  Комунальне підприємство “Водно-інформаційний центр” 
14.  Комунальне підприємство “Володимирський ринок” 
15.  Комунальне підприємство “Головний інформаційно-обчислювальний 

центр” Київської міської державної адміністрації 
16.  Комунальне підприємство “Група впровадження проекту з 

енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” 
17.  Комунальне підприємство “Дирекція реставраційно-відновлювальних 

робіт” 
18.  Комунальне підприємство “Житній ринок” 
19.  Комунальне підприємство “Інженерний центр” 
20.  Комунальне підприємство “Київжитлоспецексплуатація”  
21.  Комунальне підприємство “Київський метрополітен” 
22.  Комунальне підприємство “Київтранспарксервіс” 
23.  Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду 

спеціального призначення “Спецжитлофонд” 
24.  Комунальне підприємство з питань проектування “Житлоінвестпроект” 
25.  Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва 

“Київміськсвітло” 
26.  Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду 

“Житло-сервіс” 
27.  Комунальне підприємство “Житлоінвестбуд–УКБ” 
28.  Комунальне підприємство “Київдорсервіс” 
29.  Комунальне підприємство “Київблагоустрій” 
30.  Комунальне підприємство “Житлоінвестпроект” 
31.  Комунальне підприємство “Київреклама” 
32.  ВАТ “Київспецтранс” 
33.  Інститут муніципального менеджменту 

 

Перелік об’єктів критичної інфраструктури матеріальної платформи 

загальноміського значення може бути розширений також іншими галузями / 

сферами діяльності, зокрема, охороною здоров’я, харчовою промисловістю 

тощо. 

Критична інфраструктура є тим новим видом стратегічних об’єктів, що 

формує новий вид тематичних карт, а у випадку розроблення 
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багатофункціональної інтерактивної карти цієї тематики – складається з нових 

тематичних змістових елементів електронної карти. 

Такі карти є складовими 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 геоекологічних карт [18].  

Кількість карт критичної інфраструктури або перелік відповідних 

тематичних інформаційних шарів логічно залежить від кількості таких об’єктів 

у регіоні картографування, їх концентрації, зв’язків між ними, особливостей 

доступу до них, їх вплив на довкілля та здоров’я населення. Це визначає 

кількісне значення показників картографування на одній карті, серіях карт, 

інформаційних змістових елементів. 

Структура усіх пропонованих карт критичної інфраструктури має 

будуватись за галузевим принципом, що характеризує сфери використання 

відповідних об’єктів різними суб’єктами.  

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. 

Точність як важлива 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 
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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 та 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 перед створенням статичних карт, а саме: 

− оперативні показ та оновлення об’єктів тематичного змісту на 

електронній карті; 

− швидка (за потреби, в режимі реального часу) зміна показників 

картографування та зображувальних засобів для їх представлення; 

− можливості застосування динамічних способів картографічного 

зображення; 

− простота розробки баз тематичних даних; 

− відсутність необхідності розробки географічних основ для 

тематичного картографування. 
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Одиницями картографування на інтерактивних картах критичної 

інфраструктури є при показі: 

− розміщення об’єктів – власне об’єкти критичної інфраструктури 

точкової локалізації, застосовується спосіб значків (з модифікаціями); 

− концентрації об’єктів, забезпеченості, впливу на людей та довкілля по 

адміністративних одинцях – адміністративні міські райони; застосовуються 

статистичні способи картографічного зображення: картодіаграми, картограма; 

− забезпеченості об’єктами, можливого доступу до них на усій території 

картографування – точки розрашування об’єктів; точки у вузлах сітки; 

застосовується спосіб псевдоізоліній; 

− зв’язків між об’єктами – окремі лінійні або площинні ділянки 

території картографування; використовуються лінійні знаки та / або знаки руху. 

 

4.3. Авторський алгоритм створення тематичного змісту 

інтерактивних карт критичної інфраструктури міста Києва. 

 

Визначений перелік об’єктів критичної інфраструктури міста Києва 

загальнодержавного та загальноміського значення матеріальної платформи, 

охарактеризовані предмет картографування та можливі види і типи 

інтерактивних тематичних карт вказаного об’єкта, головні вимоги до них, 

дають змогу перейти до викладення методичної схеми створення тематичного 

змісту таких карт у вигляді авторського алгоритму [8], який містить ряд 

послідовних етапів. Це: 

− завдання на створення інтерактивної тематичної карти – по суті є 

програмним документом (базою метаданих), де визначається назва, вид, тип 

карти (згідно з існуючими класифікаціями); показники (з можливим ступенем 

інтерактивності) та одиниці картографування, графічні змінні та способи 

картографічного зображення по кожному показникові; тип легенди; 

географічна основа, її базовий мастштаб та рівні масштабування для 

забезпечення мультирівневої генералізації; особливості збору та аналізу 
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необхідної інформації для показу тематичних даних картографічно (джерела, 

формати, порядок використання, особливості аналізу (в т. ч. застосування 

математичного апарату) та структурування (модель бази даних, можливі 

формати їх збереження)); обґрунтовується вибір програмного забезпечення та 

варіантів і можливостей кінцевого представлення інтерактивної карти; 

− структурування тематичних даних у реляційній базі в зовнішньому 

програмному забезпеченні (з довільним обґрунтуванням структури таблиць) 

або у середовищі обґрунтованого програмного продукту (за визначеним 

шаблоном (зразком)) з обов’язковим інтерактивним внесенням до бази 

геоцентричних координат об’єктів, які її утворюють; 

− робота у спеціалізованому програмному забезпеченні зі створення та 

удосконалення інтерактивної карти – вибір географічної основи для 

відображення тематичних даних (з можливих шаблонів); геокодування 

тематичних даних (для можливості їх подання на географічній основі через 

тематичний зміст); вибір способів та графічних засобів картографічного 

представлення геокодованих даних (в т. ч. проведення геоінфорамційного 

аналізу, наприклад, для одержання розрахункових показників чи формування 

шкал); удосконалення та збереження проміжного результату картографування; 

− вибір варіанта кінцевого представлення створеної інтерактивної 

тематичної картографічної моделі – у вигляді файлу, вбудованого у сайт або у 

вигляді окремого програмного додатка (з наданням карті в цілому та окремим 

показникам певного (необхідного) ступеня інтерактивності). 

Етапи алгоритму створення тематичних інтерактивних карт виглядають 

достатньо просто, але його особливістю у 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, які загалом не підлягають редагуванню стосовно загальногеографічних 

елементів їх змісту, а також вибір варіантів кінцевого представлення 

картографічної моделі для можливого подальшого використання різними 
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групами користувачів у мережному середовищі.  

Наочно запропонований алгоритм картографування з тлумаченням 

кожного етапу можна представити у вигляді структурно-графічної моделі, рис. 

4.1. 

 
Рис. 4.1. Структурно-графічна модель авторського алгоритму розробки 

інтерактивних тематичних карт. 

Технологічна складова алгоритму, що визначається особливостями 

середовища його застосування і пов’язана з вибором платформи розробки та 

представлення кінцевого варіанта роботи, може бути представлена 

удосконаленою графічною моделлю з роботи автора [18], що 

використовувалась при створенні еколого-географічних карт, рис. 4.2. 

Важливо також вказати на обмеження, які слід враховувати, виходячи з 

функціоналу програмного продукту ArcGIS.com. Вони полягають у 

наступному: 
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− зміст географічних основ, реалізований за тайловим підходом, що 

забезпечує принцип мультирівневої генералізації (мультимасштабності) не 

підлягає редагуванню;  

− растрові зображення географічних основ неможливо конвертувати до 

внутрішнього графічного файлу (формату) продуктів ESRI – shp – з метою їх 

редагування, що випливає з першого обмеження; 

− атрибутивну базу даних можна редагувати лише через спливаюче 

вікно, що некартографічно характеризує графічний об’єкт; 

 

Рис. 4.2. Графічна модель технологічної сторони авторського алгоритму 

розробки інтерактивних тематичних карт. 

− до зовнішньої таблиці атрибутів (наприклад, у форматі csv) 

неможливим є застосування процедури редагування (додавання / видалення 

полів) після її імпортування як шару до програмного забезпечення; 

− розроблені авторські тематичні карти, крім вже описаних варіантів 

можливого загального доступу до них (виходять з функціональних 

можливостей продукту), можна не розміщувати зовсім у мережному 

середовищі (рішення приймає автор у зв’язку з наявністю обмеження доступу 

до об’єктів картографування (карт), як, наприклад, до об’єктів критичної 

інфраструктури кібернетичної платформи); 

− неможливість застосування значків або картодіаграм (структурних і 

стовпчикових) в тематичних шарах карти, можливість їх показу в спливаючих 

вікнах, що визначає певну специфіку саме інтерактивних карт; 
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− конфліктність шрифтів у базі даних, що визначає порядок їх 

використання: літери нелатинського алфавіту копіюються безпосередньо до 

таблиць бази даних, відкритих у внутрішньому середовищі картографування; 

− при розробленні остаточної версії тематичної карти слід враховувати 

можливі варіанти користування нею: стаціонарний комп’ютер, ноутбук, 

планшет, смартфон. 

За своєю сутністю обмеження є недоліками (хоча в певній мірі тут можна 

говорити і про окремі переваги: наприклад, неможливість редагування 

географічних основ полегшує роботу при створенні карти). Подолання 

зазначених обмежень здійснюється логічно шляхом використання більш 

потужного програмного додатка, наприклад, ArcGIS Pro. 

 

4.4. Відображення розташування об’єктів критичної інфраструктури 
міста Києва. 

 
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 об’єкти відповідно їх розташуванню у 
реальній дійсності. 

Класифіковані за галузевим принципом об’єкти загальнодержавного 
значення, розташовані у місті Києві, наносяться на географічну основу, 
попередньо обґрунтовану та обрану в середовищі програми із зовнішньої 
авторської реляційної бази даних. Табличні дані додаються у послідовності, 
характерній для будь-яких програм (оболонок) сімейства ArcGIS: Додати – 
додати шар з файлу, обрати файл, імпортувати шар (із зовнішньої бази даних). 

Відображені способом локалізованих значків (статичних значків, у 
геоінформаційному картографуванні прийом єдиного символу з діапазонів 
значень, як налаштування багатьох програм за замовчуванням) об’єкти з 
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розподілом за якісною ознакою, будуть представлені однаковою формою 
(різноманітність форми умовних знаків забезпечується наявними електронними 
їх бібліотеками, доступними з програми, чи шляхом користування відкритими 
бібліотеками Leaflet або OpenLayers [8, 25, 26]), однаковим розміром 
(встановлюється розробником карти, виходячи з можливостей подальшого 
користування нею іншими суб’єктами), різним кольоровим тоном. 

У випадку знаходження різних об’єктів критичної інфраструктури за 
однією адресою та однаковими координатами доцільним є використання 
наростаючих значків із застосуванням різного розміру (який у даному випадку 
кількісну характеристику певного об’єкта не відображає) та 100% прозорості 
фонового їх заповнення. 

Інтерактивність шарів (і карти в цілому) забезпечується одержанням 
додаткової текстової, графічної, статистичної інформації по кожному об’єкту 
через формування та використання спливаючих діалогів (вікон). 

Спливаюче вікно, доступне для реалізації інтерактивних функцій карти у 
середовищі ArcGIS.com, складається з трьох частин: назви, змісту та засобів, 
які можна використовувати одночасно або кожну окремо.  

Назва (як правило) містить найменування чи ідентифікаційне поле. 
Змістом є основна частина вікна, де краще за все можна подавати значення 
даних і додаткову інформацію про конкретний об’єкт, включаючи текстові дані 
(наприклад, адреси, телефони, години роботи тощо). 

Для надання конкретної змінної в назві спливаючого вікна або в полі 
змісту назву змінної необхідно вказати аналогічно до того, як вона виглядає в 
базі даних, включаючи регістр літер. Окрім всього, назву слід подавати у 
фігурних дужках: {Конкретна назва}. 

У спливаючому вікні можуть подаватись графіки (діаграми, гістограми) 
та зображення (фото). При цьому, розмір графіків є стандартним і не може 
змінюватись, а написи, які характеризують змінні та значення, стають 
доступними лише у випадку, коли їх нанесено поверх графіка. Крім того, якщо 
подається більше одного графіка або зображення, доведеться користуватись 
лінійкою прокрутки, що суперечить зручності роботи з картою та одержанням 
відповідних даних по об’єкту, на ній показаному. Тому, слід підкреслити думку 
про необхідність подання лише основної інтерактивної інформації про об’єкт.  

Розроблені шари інтерактивної карти розміщення об’єктів критичної 
інфраструктури наочно представлено на рис. 4.3–4.8. 
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Рис. 4.3. Інтерфейс програми ArcGIS online з інтерактивною картою 

відображення розташування об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва (шар об’єктів житлово-комунального господарства). 

 

 
Рис. 4.4. Інтерфейс програми ArcGIS online з інтерактивною картою 

відображення розташування об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва (шар об’єктів наукової діяльності). 
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Рис. 4.5. Інтерфейс програми ArcGIS online з інтерактивною картою 

відображення розташування об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва (шар об’єктів оборонного комплексу). 

 

 
Рис. 4.6. Інтерфейс програми ArcGIS online з інтерактивною картою 

відображення розташування об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва (об’єкти матеріальної платформи загальнодержавного значення). 
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Рис. 4.7. Інтерфейс програми ArcGIS online з інтерактивною картою 

відображення розташування об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва (щільність розміщення об’єктів матеріальної платформи 

загальнодержавного значення). 

 
Рис. 4.8. Інтерфейс програми ArcGIS online з інтерактивною картою 
відображення додаткової атрибутивної інформації у налаштованому 

спливаючому вікні. 
За аналогією відбувається формування шарів тематичної інформації по 

об’єктах критичної інфраструктури міста Києва загальноміського значення, 
зокрема, стратегічні об’єкти та підприємства житлово-комунального 
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господарства міста Києва (матеріальної платформи) (див. табл. 4.2) та 
найбільші екологічно-небезпечні об’єкти, що визначають поточну еколого-
географічну ситуацію у місті. Шари відповідної картографічної інформації 
подано на рис. 4.9. 

 
Рис. 4.9. Інтерфейс програми ArcGIS online з інтерактивною картою 

відображення розташування об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва (найбільш екологічно небезпечні об’єкти). 

Оформлення показників картографування в легенді здійснюється за 

усталеними правилами: назва показника, одиниці картографування, 

зафіксований момент часу, одиниці вимірювання (для кількісних показників). 

 

4.5. Зображення концентрації об’єктів критичної інфраструктури по 

адміністративних районах міста Києва. 

 

Показник концентрації об’єктів критичної інфраструктури може бути 

абсолютним за числовим значенням або відносним. Від цього логічно залежить 

використання і способів картографічного зображення, і застосування 

математичних виразів для одержання відповідних значень числових величин. 

Насамперед, це картодіаграми, які передбачають використання переважно 

абсолютних значень показників та їх показ за допомогою діаграмних фігур за 

сіткою адміністративних міських районів Києва. За характером просторової 
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локалізації такий елемент географічної основи є полігональним. 

У внутрішньому форматі графічних даних ArcGIS полігональні дані 

складаються з численних шейп-файлів в одному шарі, для додавання яких до 

карти всі асоційовані файли архівуються до однієї папки. Процедура 

завантаження зовнішніх графічних файлів є аналогічною до відкриття бази 

даних шляхом імпортування (додати – додати шар з файлу – вибрати 

необхідний файл з архіву) та відрізняється використанням нової опції – 

генералізації контурів площинного зображення для певного режиму 

відображення. Задавши дану функцію програми, розробник одержує декілька 

варіантів графічного файлу з різним ступенем генералізації для відкриття на 

певному рівні масштабування. Представлені шари показників картодіаграмами 

(по районах Києва) показано на рис. 4.10. 

 
Рис. 4.10. Інтерфейс програми ArcGIS online з інтерактивною картою 

відображення показника кількості об’єктів критичної інфраструктури 

міста Києва (в абсолютних значеннях, по міських адміністративних районах, з 

легендою). 

Інший важливий варіант представлення концентрації об’єктів критичної 
інфраструктури міста Києва (за галузевим принципом та у цілому) є побудова 
кластерів (як реалізація аналітичних функцій ГІС шляхом проведення 
геоінформаційного аналізу). Головною метою вказаного аналізу є знаходження 
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груп схожих елементів у вибірці даних, у нашому випадку – в показниках 
картографування. Логічно, що кластери володіють певними властивостями 
(характеристиками), серед яких важливими є: щільність (як аналог 
концентрації, авт.), дисперсія, розмір, форма, відокремленість [31, 56]. 

Щільність є властивістю кластера, яка дозволяє визначити його як 
концентрацію точок (якими є об’єкти критичної інфраструктури, показані 
локалізованими значками) у просторі показників (об’єктів), відносно інших 
територій, які містять їх значно менше або взагалі на них відсутні такі об’єкти. 
Зрозуміло, що чіткіших критеріїв для визначення щільності немає, але наочне 
картографічне представлення території концентрації об’єктів візуально 
сприймається досить легко. 

Дисперсія характеризує ступінь розсіювання точок у просторі відносно 
центра сформованого кластера. З точки зору її застосування у процесі 
картографічного моделювання об’єктів критичної інфраструктури розглядаємо 
цю властивість для виявлення близькості / віддаленості розташування точок 
кластера у просторі. Як проміжний висновок – є визначення щільних (тяжіють 
до центра кластера) та нещільних кластерів об’єкта картографування 
(розосереджені навколо центра). 

Розмір (як властивість кластера) тісно пов’язаний з попередніми 
характеристиками і є актуальним для нашого випадку, оскільки побудовані 
кластери мають круглу форму, що передбачає можливість проведення 
подальших розрахунків, наприклад, визначення радіуса впливу, доступу тощо. 

Форма є наочним представленням розташування точок у межах кластера. 
Програма ArcGIS формує кластери у вигляді кіл, що є найбільш прийнятною 
формою для візуального сприйняття результату кластеризації. 

Відокремленість показує ступінь перекриття кластерів. 
Фонове супроводження результатів кластеризації може здійснюватись 

псевдоізолініями, які будуються засобами реалізованих можливостей 
інтелектуальної карторафії в умовно-неперервній шкалі (традиційній для 
ізолінійного способу, якщо використовується фонове фарбування певної 
насиченості між ізолініями). 

Результати кластеризації для визначення концентрації об’єктів критичної 
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інфраструктури міста Києва представлені на рис. 4.11–4.12.  

 
Рис. 4.11. Інтерфейс програми ArcGIS online з інтерактивною картою 

відображення концентрації об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва (результати кластеризації). 

 
Рис. 4.12. Інтерфейс програми ArcGIS online з інтерактивною картою 

відображення концентрації об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва у визначених кластерах. 

Вказані шари електронних карт за ступенем аналізу та синтезу є 

аналітико-синтетичними. 
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4.6. Створення тематичних елементів забезпеченості об’єктами 

критичної інфраструктури по адміністративних районах міста Києва. 

 

Рівень забезпеченості об’єктами критичної інфраструктури міста Києва як 

показник картографування одержується шляхом перерахунку абсолютних 

значень до відносних і показується окремим тематичним шаром за допомогою 

картограми або псевдоізоліній. Останні за своєю конфігурацією можуть бути 

спів ставними з показниками, представленими способом картограми. 

Одиницями картографування у конкретному випадку є: для картограми – 

міські адміністративні райони; для псевдоізоліній – геометричні центри міських 

адміністративних районів; центри тяжіння до скупчення об’єктів критичної 

інфраструктури чи сформовані точкові кластери (як найбільш оптимальний 

варіант коректного вибору одиниць картографування). 

Для створення картограми додатково завантажується шар площинних 

об’єктів, що показують міські адміністративні райони (у форматі шейп-файлів) 

за вище описаною послідовністю. 

Тематичний показник розраховується у зовнішній базі даних (у програмі 

MS Excel) за відповідними формулами, наприклад, відсоток об’єктів критичної 

інфраструктури у міському районі від їх загальної кількості (в цілому або по 

кожній галузі). 

Одержана картограма показана на рис. 4.13. Ступінь інтерактивної 

взаємодії забезпечується сформованими спливаючими вікнами згідно з 

функціональними можливостями програмного продукту. 
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Рис. 4.13. Інтерфейс програми ArcGIS online з інтерактивною картою 

відображення концентрації об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва картограмою (по міських районах, у % від загальної кількості). 

 

4.7. Інтерактивне (динамічне) відображення рівня забруднення 

повітря, спричиненого викидами шкідливих речовин від окремих об’єктів 

критичної інфраструктури міста Києва. 
 

Окремі об’єкти матеріальної платформи критичної інфраструктури у 
межах Києва (загальнодержавного та загальноміського значення) є 
небезпечними з точки зору охорони навколишнього природного середовища. 
Серед них: заводи “Енергія” та “Радикал”; Бортницька станція аерації; ТЕЦ-5, 
ТЕЦ-6 (об’єднаної енергетичної системи України); державне підприємство 
“Захід”; державний міжобласний комбінат збереження радіоактивних відходів 
“Радон”. 

Перераховані об’єкти входять до різних галузей економіки, окремі з них 
тривалий час не працюють; на територіях інших сформовано сховища 
зберігання радіоактивних відходів. На заводі “Радикал” колишні приміщення, в 
яких містилось шкідливе виробництво, розібрані; залишки відпрацьованих 
хімічних елементів безпосередньо контактують з навколишнім середовищем. 

Показники негативної дії вказаних об’єктів щодо забруднення повітря, 
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води, ґрунтів є різними з точки зору їх можливого приведення до спільного 
знаменника. Тому, завданням картографування на даному етапі з урахуванням 
небезпеки від знаходження чи проживання біля зазначених об’єктів, є, 
насамперед, їх картографічна ідентифікація в окремому шарі інтерактивної 
карти (шляхом адресного геокодування) з формуванням спливаючих вікон по 
об’єктах (на основі бази даних) з короткою, але докладною змістовою 
характеристикою.  

За об’єктами енергетики, які забруднюють повітря (ТЕЦ), доцільним є 
показ обсягів забруднення в цілому та за окремими компонентами 
(забруднювачами): локалізованими діаграмами, додатковими структурними 
діаграмами та псевдоізолініями. Для подання динаміки створюються карти на 
певний момент часу, які стануть картами-кадрами при інтегруванні їх до 
анімованого зображення, що покаже зміни кількісного показника за певний 
період. 

Розроблені варіанти анімаційних карт, у яких ступінь інтерактивності 
забезпечується швидкістю прокручування кадрів, представлені на рис. 4.14–
4.24. 

 
Рис. 4.14. Карта-кадр 1 (Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення (ТЕЦ, ТС, котельні), що є 
об’єктами критичної інфраструктури (по Києву) за районами за 2006–2017 

роки, тонн (2007 р.). 
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Рис. 4.15. Карта-кадр 2 (Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення (ТЕЦ, ТС, котельні), що є 

об’єктами критичної інфраструктури (по Києву) за районами за 2006–2017 

роки, тонн (2008 р.). 

 
Рис. 4.16. Карта-кадр 3 (Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення (ТЕЦ, ТС, котельні), що є 

об’єктами критичної інфраструктури (по Києву) за районами за 2006–2017 

роки, тонн (2009 р.). 
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Рис. 4.17. Карта-кадр 4 (Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення (ТЕЦ, ТС, котельні), що є 

об’єктами критичної інфраструктури (по Києву) за районами за 2006–2017 

роки, тонн (2010 р.). 

 
Рис. 4.18. Карта-кадр 5 (Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення (ТЕЦ, ТС, котельні), що є 

об’єктами критичної інфраструктури (по Києву) за районами за 2006–2017 

роки, тонн (2011 р.). 
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Рис. 4.19. Карта-кадр 6 (Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення (ТЕЦ, ТС, котельні), що є 

об’єктами критичної інфраструктури (по Києву) за районами за 2006–2017 

роки, тонн (2012 р.). 

 
Рис. 4.20. Карта-кадр 7 (Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення (ТЕЦ, ТС, котельні), що є 

об’єктами критичної інфраструктури (по Києву) за районами за 2006–2017 

роки, тонн (2013 р.). 



166 

 
Рис. 4.21. Карта-кадр 8 (Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення (ТЕЦ, ТС, котельні), що є 

об’єктами критичної інфраструктури (по Києву) за районами за 2006–2017 

роки, тонн (2014 р.). 

 
Рис. 4.22. Карта-кадр 9 (Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення (ТЕЦ, ТС, котельні), що є 

об’єктами критичної інфраструктури (по Києву) за районами за 2006–2017 

роки, тонн (2015 р.). 
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Рис. 4.23. Карта-кадр 10 (Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення (ТЕЦ, ТС, котельні), що є 

об’єктами критичної інфраструктури (по Києву) за районами за 2006–2017 

роки, тонн (2016 р.). 

 
Рис. 4.24. Карта-кадр 11 (Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення (ТЕЦ, ТС, котельні), що є 

об’єктами критичної інфраструктури (по Києву) за районами за 2006–2017 

роки, тонн (2017 р.). 

Узагальнена легенда картограми, утворена за методом рівномірних 
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інтервалів, показує зміну відносного показника (обсягів забруднення до 

попереднього періоду, у %), представлена на рис. 4.25. 

 
Рис. 4.25. Легенда картограми для карт-кадрів та узагальненої анімаційної 

карти, виконана в єдиній шкалі. 

Таким чином, в рамках застосування програми ArcGIS online 

продемонстровано можливості створення анімаційних тематичних карт з 

одночасним поданням даних за різні роки у вигляді єдиної інтергрованої 

розробки. 

 

4.8. Висновки до розділу 4.  

 

1. Розглянуто поняття критичної інфраструктури, що визначається як 

сукупність секторів, систем або мереж, від яких залежить життєдіяльність 

населення, функціонування економіки і порушення роботи яких може 

призвести до негативних наслідків на загальнодержавному, регіональному або 

місцевому рівні; вказано на необхідність її захисту в сучасних умовах з різних 

причин, головною серед яких визначено як загрози тероризму. Проаналізовано 

досвід провідних країн в частині ідентифікації та захисту об’єктів критичної 

інфраструктури; виявлено стан розроблення цього питання в Україні. 

2. Визначено, що важливим засобом дослідження об’єктів критичної 

інфраструктури, які мають територіальне розміщення, є картографічні моделі 

різних видів та типів. Для оперативної реакції на зміни стану та структури 

вказаних об’єктів – доцільним є застосування багатофункціональних 

електронних карт з інтерактивними функціями. Територією картографування 
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обрано місто Київ у зв’язку з його статусом та наявністю об’єктів критичної 

інфраструктури загальнодержавного та місцевого значення, а також завдяки 

дослідницьким напрацюванням автора з тематики науково-дослідної роботи 

факультету по створенню електронного інтерактивного атласу міста Києва. 

3. Охарактеризовано предмет картографування. Виявлено, що обсяг карт 

критичної інфраструктури або перелік відповідних тематичних інформаційних 

шарів логічно залежить від кількості таких об’єктів у регіоні картографування, 

їх концентрації, зв’язків між ними, особливостей доступу до них, їх вплив на 

довкілля та здоров’я населення. Це визначає кількісне значення показників 

картографування на одній карті, серіях карт, інформаційних змістових 

елементів. Структура усіх пропонованих карт критичної інфраструктури 

побудована за галузевим принципом, що характеризує сфери використання 

відповідних об’єктів різними суб’єктами. Насамперед, основною картою 

(основними картами) критичної інфраструктури міста Києва є розміщення 

загальнонаціональних та загальноміських об’єктів. На основі цього логічними 

стали похідні карти концентрації об’єктів критичної інфраструктури по міських 

адміністративних районах, забезпеченості, доступності, впливу, зв’язків тощо  – 

по районах, а також у межах усієї території картографування. 

4. Сформульовано основні вимоги до інтерактивних карт критичної 

інфраструктури міста Києва (точність, детальність, конкретність, повнота). 

Визначено головні переваги інтерактивних карт у порівнянні зі створенням 

статичних карт (оперативні показ та оновлення об’єктів тематичного змісту на 

електронній карті; швидка (в режимі реального часу) перекласифікація 

показників картографування та зображувальних засобів для їх представлення; 

можливості застосування динамічних способів картографічного зображення; 

достатня простота розробки баз тематичних даних; відсутність необхідності 

розробки географічних основ для тематичного картографування. 

5. Розроблено авторський алгоритм створення інтерактивних карт 

критичної інфраструктури міста Києва, що включає наступні етапи: завдання на 

створення інтерактивної тематичної карти; структурування тематичних даних у 
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реляційній базі в зовнішньому програмному забезпеченні (з довільним 

обґрунтуванням структури таблиць) або у середовищі обґрунтованого 

програмного продукту (за визначеним шаблоном (зразком)) з обов’язковим 

інтерактивним внесенням до бази геоцентричних координат об’єктів, які її 

утворюють; робота у спеціалізованому програмному забезпеченні; вибір 

варіанта кінцевого представлення створеної інтерактивної тематичної 

картографічної моделі – у вигляді файлу, вбудованого у сайт або у вигляді 

окремого програмного додатка (з наданням карті в цілому та окремим 

показникам певного (необхідного) ступеня інтерактивності. 

6. Створено оригінал багатофункціональної електронної тематичної 

інтерактивної карти критичної інфраструктури міста Києва, що складається з 

різних шарів тематичного змісту на географічній основі краудсорсингового 

сервісу OSM. Засобами геоінформаційного аналізу утворено кластери 

розміщення вказаних об’єктів картографування. 
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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).  

На засадах системного та геоінформаційного підходів запропоновано і 

реалізовановідповідний 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; 
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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 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 
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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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Додаток А 

Дослідження інтерактивних функцій віртуальних глобусів і 

краудсорсингових сервісів 

 

Таблиця А.1 

Порівняльний аналіз віртуальних глобусів 
 

№ Характеристика Nasa World 
Wind 

Marble 
(KDE) 

Google Earth Bing Maps 
(Microsoft 

Virtual 
Earth) 

Основні відомості 

1. 
Назва розробника, 
рік створення 
першої версії. 

NASA Ames 
Research 

Center, 2003 
рік 

KDE 
Software 

Compilation, 
2006 рік 

Google Inc., 
2005 рік 

Microsoft, 
2005 рік 

2. 

Назва операційної 
системи 
(Windows, Mac, 
Linux, Unix), під 
яку працює 
програмний 
додаток. 

операційні 
системи з 

підтримкою 
Java 

Linux, 
Windows, 
Mac OS, 
Android 

Windows, 
Mac OS, 
Linux, 

Android, iOS 

Windows, 
Mac OS, 
Android, 

Linux 

3. 
Постачальник 
супутникових 
знімків. 

NASA, 
аерозйомка 
USGS тощо 

NASA DigitalGlobe 

Blue Marble, 
LandSat, 
GeoEye, 

аерофотознім
ки 

4. Особливості 
ліцензування. 

вільний 
відкритий 

доступ 

вільний 
відкритий 

доступ 

про-
прієтарне ПЗ 

два режими 
доступу: 
вільний і 
корпора-
тивний 

5. 
Підтримка мов 
(інтерфейсу, 
геозображення) 

англійська 
мова 

англійська 
мова 

значна 
кількість 

значна 
кількість 

Загальні режими перегляду 

6. 
У вигляді 
супутникових 
знімків. 

+ + + + 

7. 
У вигляді 
картографічного 
зображення. 

+ + - + 

8. У вигляді 
комбінованого + - + + 
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№ Характеристика Nasa World 
Wind 

Marble 
(KDE) 

Google Earth Bing Maps 
(Microsoft 

Virtual 
Earth) 

зображення, що 
включає 
супутниковий 
знімок та іншу 
інформацію 
(наприклад, 
векторну карту). 

9. 
Як топографічна 
(загальногеографі
чна) карта. 

+ + - - 

10. 

Можливість 
перегляду 
тривимірної 
моделі рельєфу. 

+ - 

-, наявні 
тривимірні 

моделі 
будівель 

+ 

11. 

Масштаб 
(вказується чи ні, 
скільки рівнів 
масштабування). 

+, залежить 
від режиму 
перегляду 

+, залежить 
від режиму 
перегляду 

+, залежить 
від режиму 
перегляду 

+, залежить 
від режиму 
перегляду 

Додаткові режими перегляду 

12. 
Перегляди в 
режимах 
«День/ніч». 

+ + + - 

13. Карта погоди, 
хмарність. + + + - 

14. Карта зоряного 
неба. + + + - 

15. 
Карти 
(зображення) 
інших планет. 

+ Місяць +, Місяць, 
Марс - 

16. 
Наявність 
«симулятора» 
польоту. 

+ - + - 

17. Інші режими. + + + + 
Наявність інструментів 

18. 

Визначення 
координат 
(система, одиниці 
вимірювання, 
точність). 

Географічна 
СК, широта 
та довгота 

(до  
1/10000 °), 

висота (до 1 
м) 

Географічна 
СК, на око з 
точністю до 
пів градуса 

Географічна 
СК, широта 
та довгота 

(до 1/100 ''), 
висота (до 1 

м) 

- 

19. 
Вимірювання 
відстаней 
(одиниці). 

+ (кілометри) Маршрут, км +, м 
+, (фути, 

милі, метри, 
кілометри) 
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№ Характеристика Nasa World 
Wind 

Marble 
(KDE) 

Google Earth Bing Maps 
(Microsoft 

Virtual 
Earth) 

20. Прокладання 
маршруту. - + + + 

21. GPS-інтеграція. + + + + 

22. Інструменти 
креслення. - - + - 

23. Пошукові 
можливості. + + + + 

24. 

Збереження даних 
(у вигляді карт, 
фотографії, 
відео). 

+, фотографії 
та текстова 
інформація 

+, 
зображення 

низької 
якості 

+ 
+, фотографії 
та текстова 
інформація 

Шари загальногеографічної (тематичної) інформації 

25. 

Перерахувати 
наявні 
інформаційні 
складові. 

Різноманітні 
шари: різні 
типи карт, 

супутникові 
знімки, 

текстова 
інформація 

Різноманітні 
шари: різні 
типи карт, 

супутникові 
знімки, 

додаткові 
можливості 

Різноманітні 
шари, 

супутникові 
знімки 

Різноманітні 
шари, 

супутникові 
знімки 

26. 
Подати приклади 
умовних 
позначень. 

Назви, 
кордони, 
інше за 

потребою 
(вмикаються 

/ 
вимикаються 
за потреби) 

Міста, гори, 
визначні 

місця, 
кордони 

тощо 
(вмикаються/
вимикаються 
за потреби) 

Назви, 
кордони, 

шляхи 
сполучення, 

інше за 
потребою 

(вмикаються/
вимикаються 
за потреби) 

Назви, 
кордони, 
дороги, 
визначні 

місця. 

Додаткова інформація 
27. Фотографії. + + + + 
28. Панорами. - - + - 

29. Тривимірні 
моделі будинків. + - + + 

30. 
Можливості 
інтеграції з 
іншими сайтами. 

+,  
(NASA, CIA) 

Інтеграція з 
різними 
онлайн-

сервісами 

Інтеграція з 
різними 
онлайн-

сервісами 

+, 
(Wikipedia) 

31. Веб-камерами. - - + + 

32. 
Можливість 
додавання 
власних даних. 

+ - + + 

33. Наявність інших 
можливостей. 

Відображе-
ння 

стихійних 

Приєднання 
інформації з 

онлайн-

У платній 
версії 

Визначення 
свого 

положення, 
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№ Характеристика Nasa World 
Wind 

Marble 
(KDE) 

Google Earth Bing Maps 
(Microsoft 

Virtual 
Earth) 

явищ за 
певний 

період часу; 
завантаження 

власних 
скриптів 

сервісів приєднання 
інформації з 

інших 
порталів 
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Таблиця А.2 

Порівняльний аналіз краудсорсингових картографічних сервісів 

№ Характеристика OpenStreet 
Map 

Яндекс. 
Народная 

карта 

Wikimapia Googl Map 
Maker 

Основні відомості 

1. 

Назва розробника, 
рік створення 
першої версії, 
відповідний 
офіційний 
геоінформаційний 
сервіс 

Учасники 
OpenStreet 

Map + 
OpenStreet 

Map 
Foundation, 
2004 рік, - 

Яндекс, 
2010, 

Яндекс. 
Карты 

Wikimapia, 
(скорочено 
 WM), 2006 

рік, 

Google Map 
Maker, 

Google Map, 
2008 рік, 

працював до 
квітня 2017 

р. 

2. 

Можливі варіанти 
завантаження 
(браузер, 
мобільний 
телефон тощо) 

Через 
браузер, 
мобільні 
додатки 

Android i iOS 

Через 
браузер, 
мобільні 
додатки 

Android i iOS 

Через браузер, 
мобільні 
додатки 

Android i iOS 

Через 
браузер, 
мобільні 
додатки 

Android i iOS 

3. Режими 
перегляду 

Можливе 
перемикання 
між картами-
«підкладка-
ми» з різним 

змістовим 
навантажен-

ням 

Вибір 
підкладки 

карта/супут-
никовий 
знімок 

Вибір 
підкладки 

карта/супутни
ковий знімок. 

Також є 
можливість 

загрузки 
підкладки з 

іних сервісів. 

Вибір 
підкладинки 
карта/супутн

иковий 
знімок/ 
гібрид 

 

4. Територіальне 
охоплення 

Весь світ, 
при 

наявності 
«білих плям» 

Весь світ, 
при 

наявності 
значної 

кількості, 
часто доволі 
обширних 

«білих плям» 

Весь світ, при 
наявності 
великої 

кількості  
«білих плям»  

Весь світ 

5. 
Умови участі 
(реєстрації) в 
проекті 

Обов’язкова 
для 

редагування 

Обов’язкова 
для 

редагування 

Не є 
обов’язковим 
для додавання 

простих 
об’єктів. Для  

більш 
розширеного 
редагування 

необхідна 
реєстрація 

Обов’язкова 
для 

редагування 
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№ Характеристика OpenStreet 
Map 

Яндекс. 
Народная 

карта 

Wikimapia Googl Map 
Maker 

6. 
Підтримка мов 
(інтерфейсу, 
геозображення) 

Безліч 
локальних 

мов 
російська 

Безліч 
локальних 

мов 

Безліч 
локальних 

мов 
Інструменти, інші характеристики 

7. 

Доступні 
інструменти у 
кожному із 
сервісів для 
створення власної 
карти 

Точкові, 
лінійні та 
площинні 
об’єкти  та 

інструменти 
редагування 

11 категорій 
створюваних 

та 
редагованих 

об’єктів  

5 категорій 
створюваних 

та 
редагованих 

обєктві 

6 основних 
категорій, 

деякі 
категорій 

мають свої 
під категорії 

8. 

Характеристика 
умовних 
позначень 
точкових, 
лінійних, 
площинних 
об’єктів 

Точки, лінії 
та полігони, 
стилізовані у 
томи числі 
кольором. 

Деякі 
полігони 

відображені 
контуром. 

Усі полігони 
та 

напівпрозорі 
(Editors 
mode).  

Лінії, точки 
та полігони з 
відповідною 
стилізацією. 

Частина 
полігонів 

відображена 
лініями 

Точки, лінії та 
полігони, 

стилізовані у 
томи числі 
кольором. 

Деякі 
полігони 

відображені 
контуром.  

Лінії, точки 
та полігони з 
відповідною 
стилізацією. 

Частина 
полігонів 

відображена 
лініями 

9. 

Введення 
атрибутивних 
даних, способи їх 
відображення на 
карті 

Значна 
кількість 
категорій 

даних, 
відображаю-

ться при 
виборі 
об’єкта  

Декілька 
категорій 

даних, 
відображаю-

ться при 
виборі 
об’єкта 

15 категорій 
даних, що 

відображають
ся при виборі 

об’єкта  

Декілька 
категорій 

даних, 
відображают

ься при 
виборі 
об’єкта 

10. 

Пошукові 
можливості 
сервісів 

Пошук 
об’єктів 

worldwide 
або ж в 
рамках 

території, 
відображеної 

на екрані 

Вбудований 
пошук у 
Яндекс 

Пошук 
об’єктів по 

категорії, по 
всій 

територій. 

Вбудований 
пошук у 
Googlе 
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Додаток Б 

Довідки про впровадження результатів дослідження. 
 

 
Рис. Б.1. Довідка про впровадження результатів дисертації в науково-

дослідну роботу географічного факультету. 
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Рис. Б.2. Довідка про впровадження результатів дисертації в навчальний 

процес географічного факультету. 
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Додаток В 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА. 
 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації. 

Статті у фахових виданнях України 

1. Шорохова Р. С. Особливості створення та оформлення карт 

промисловості України / Р. С. Шорохова // Часопис картографії. – 2013. – Вип. 

6. – С. 104–111. 

2. Шорохова Р. С. Особливості представлення легенд інтерактивних карт 

/ Р. С. Шорохова, Е. Л. Бондаренко // Часопис картографії: зб. наук. пр. – 2016. 

– Вип. 15. Частина 1. – С. 47–56. Особистий внесок – сформульовано 

відмінності у представленні легенд в інтерфейсі відображення інтерактивних 

карт. 

3. Бондаренко Е. Л. Багатофункціональна інтерактивна карта регіону як 

альтернатива його комплексного електронного атласу / Е. Л. Бондаренко, Р. С. 

Шорохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. – 2016. – № 64. – С. 61–64. Особистий внесок – обґрунтовано 

переваги застосування багатофункціональних електронних карт у порівнянні з 

відповідними атласними розробками. 

4. Бондаренко Е. Л. Способи картографічного зображення на 

інтерактивних картах / Е. Л. Бондаренко, Р. С. Шорохова // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 66–67. – С. 

121–126. Особистий внесок – обґрунтовано перелік сучасних модифікацій 

способів картографічного зображення для застосування на інтерактивних 

картах. 

5. Бондаренко Е. Л. Алгоритм практичної розробки інтерактивної 

тематичної карти критичної інфраструктури міста Києва / Е. Л. Бондаренко, 

Р. С. Шорохова, М. О. Кирилюк // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. – 2018. – № 2 (71). – С. 5–10. Особистий 

внесок – сформульовано етапи алгоритму розробки інтерактивної тематичної 
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карти критичної інфраструктури міста Києва. 

Стаття у зарубіжному періодичному фаховому виданні. 

6. Шорохова Р. С. Главные направления создания интерактивных 

картографических разработок в Украине / Р. С. Шорохова // Магілёўскі 

мерыдыян – 2017. – № 3–4 (39–40). – С. 95–101. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

7. Шорохова Р. С. Програмно-технологічні особливості забезпечення 

багатофункціональності інтерактивної карти міста Києва / Р. С. Шорохова // 

Матеріали науково-практичної конференції студентів і аспірантів, присвяченої 

пам’яті професора Г. П. Дубинського (Харків, 14–15 квітня 2016 року). – 

Харків, 2016. – С. 161–163. 

8. Бондаренко Е. Л. Інтерактивні карти та інтерактивне 

картографування: сутність і взаємодія понять / Е. Л. Бондаренко, Р. С. 

Шорохова // Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. праць ХІІ З’їзду 

УГТ. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 16–18. Особистий внесок – 

сформульовано сутність основних понять інтерактивного картографування. 

9. Шорохова Р. С. Сучасні підходи до розробки довідкових 

картографічних сервісів / Р. С. Шорохова, Е. Л. Бондаренко // Матеріали 7 

науково-практичної конференції [“Національне картографування: 

картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів”] (Київ, 11 листоп. 2016 р.). 

– К., 2016. – С. 104–106. Особистий внесок – сформульовано актуальні підходи 

до розробки довідкових картографічних сервісів, що функціонують як 

інтерактивні карти. 

10. Шорохова Р. С. Підхід до забезпечення сучасності 

багатофункціональних інтерактивних карт / Р. С. Шорохова // Матеріали 

науково-практичної конференції студентів і аспірантів, присвяченої пам’яті 

професора Г. П. Дубинського (Харків, 5–6 квіт. 2017 року). – Харків, 2017. – С. 

133–135. 

11. Шорохова Р. С. Інтерактивна карта як засіб відображення 
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просторових даних / Р. С. Шорохова // Матеріали науково-практичної 

конференції студентів і аспірантів [“Шевченківська весна”] (Київ, 10 квіт. 2017 

р.). – К., 2017. – С. 75–77. 

12. Бондаренко Е. Л. Інтерактивна туристська карта Житомирщини як 

інноваційний наочний посібник універсального призначення / Е. Л. Бондаренко, 

Р. С. Шорохова // Матеріали науково-практичної конференції [“Туризм: 

міжнародний досвід та національні пріоритети”] (Житомир, 26 трав. 2017 р.). – 

Житомир: Видавець Євенок О. О., 2017. – С. 17–22. Особистий внесок – 

сформульовано принципи розробки тематичного змісту туристської карти 

Житомирщини. 

13. Бондаренко Е. Л. Підхід до удосконалення змісту способів 

картографічного зображення для інтерактивних карт / Е. Л. Бондаренко, Р. С. 

Шорохова // Матеріали 4 Міжнародної науково-практичної конференції 

[“Картографія та вища школа”] (Київ, 27–28 верес. 2018 р.). – К., 2018. – С. 3–7. 

Особистий внесок – розкрито зміст сучасних модифікацій способів 

картографічного зображення для застосування на інтерактивних картах. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації. 

14. Шорохова Р. С. Програма “Google Планета Земля”. Поради вчителю / 

Р. С. Шорохова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – Вип. 33. – С. 21–

24. 

15. Бондаренко Е. Л. Створення еколого-географічних карт засобами 

інтерактивного картографічного Інтернет-сервісу / Е. Л. Бондаренко, Р. С. 

Шорохова // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 4 (80). – 

Частина ІІ. – С. 165–169. Особистий внесок – запропоновано удосконалення 

алгоритму створення інтерактивних картографічних моделей еколого-

географічного спрямування засобами веб-картографування. 

 


	ПІСНА РУСЛАНА СЕРГІЇВНА
	СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА
	ВСТУП

	Серед класичних сюжетів карт природи необхідно відмітити, наприклад, інтерактивні: геологічну карту України (http://geoinf.kiev.ua/wp/Interaktyvna-heolohichna-karta-Ukrayiny.htm), створену на основі "Геологічної карти України" (2008–2010 рр.), регіон...
	 автоматизоване створення та використання карт в програмному забезпеченні ГІС з використанням баз різнотипних, тобто картографічних, числових, текстових, а не лише картографічних (як вказує О. М. Берлянт) даних, що полягає в застосуванні технічних та...
	 застосування системного наукового підходу до відображення та аналізу геосистем, що може відбуватися за допомогою серій карт та атласів різних регіональних рівнів з цілісною характеристикою його компонентів: об’єкта, предмета, методів, завдань, сукуп...
	 інтерактивність картографування, що здійснюється в режимі двосторонньої діалогової взаємодії людини (користувача, картографа) і комп’ютера, обміну між ними послідовністю запитів та відповідей з метою втручання і керування обчислювальним процесом, пр...
	 оперативність картографування, що дає змогу отримувати дані та проводити картографування в реальному масштабі часу і отримувати результати для представлення користувачам в масштабі часу, що наближається до реального.
	Реальний масштаб часу характеризує швидкість створення-використання картографічних моделей, тобто темп, що забезпечує негайне оброблення вхідної інформації, її картографічне відображення для оцінки, моніторингу та контролю характеру явищ і процесів, ...
	Ефективність оперативного картографування визначається за допомогою низки чинників: надійності геоінформаційної системи, швидкості введення та обробки даних, зручності доступу до баз даних, достатньої наочності та інформативності створених карт, опер...
	 багатоваріантність, що допускає різнобічну оцінку ситуацій і представлення кінцевого результату різними варіантами висновків та передбачає, зокрема, декілька шляхів.
	На етапі інформаційного забезпечення можливе використання або різноманітних даних, які характеризують одне і те ж явище чи процес, або використання різних систем вихідних показників, що обробляються за одним алгоритмом з однотипним представленням рез...
	На цьому ж етапі багатоваріантність також може бути пов’язана з можливістю обробки одного інформаційного масиву даних за різними алгоритмами з обов’язковим урахуванням точності результатів, яка повинна бути однаковою; можливістю відображення результа...
	Безпосередньо з багатоваріантністю пов’язана оцінка достовірності результатів картографування, а багатоваріантність, що проявляється в можливостях паралельного використання інформаційних масивів, математичних алгоритмів та способів зображення результ...
	 мультимедійність, окремі функції якої можуть бути вбудовані до програмного середовища ГІС і яка дозволяє поєднати різноманітні форми представлення інформації на одному носієві, зокрема, текстової, звукової, графічної (включаючи анімацію та відео);
	 проблемну орієнтованість картографування (як вузьку практичну його спрямованість, пов’язану зі створенням комплексу картографічних моделей, сукупність яких є інструментом вирішення конкретних завдань, для забезпечення прийняття рішень). Кожне із цих...
	У даному дослідженні доцільно врахувати, що у вказаній роботі [10] здійснено:
	 розширення переліку характерних рис геоінформаційного картографування віртуальністю, яка передбачає інтерактивне одержання в процесі геоінформаційного аналізу віртуальних даних (наприклад, неявних, тобто розрахункових показників, необхідних для карт...
	 об’єднано визначені О. М. Берлянтом характерні риси: “застосування комп’ютерного дизайну та нових графічних зображувальних засобів” і “створення зображень нових видів та типів” в таку інтегральну рису як багатофункціональність програмного забезпечен...
	Коректність застосування способів картографічного зображення на таких картах логічно передбачає розгляд їх сутності, співставлення з традиційно вживаними способами зображення, які застосовуються у класичній картографії.
	Питання розгляду способів картографічного зображення на електронних картах у загальному зводяться в ряді публікацій [4, 5, 10, 11, 14, 17] до функціональних можливостей програмних продуктів (у переважній більшості ГІС) застосування на них “комп’ютерн...
	Питання застосування способів картографічного зображення в ГІС в літературі вже висвітлювались у [14]. Зокрема, проведений автором (Е. Л. Бондаренко, 2000) аналіз картографічних можливостей геоінформаційних програмних продуктів показав, що в них реал...
	Інтервали (діапазони) значень – це прийом картографування в ГІС, який застосовується для показу об’єктів (явищ, процесів), локалізованих в точках, розміщених на лініях або віднесених суцільно до площі, що передбачає використання кількісних абсолютних...
	Абсолютні та відносні кількісні показники, що містяться в середовищі реляційних баз даних, можуть бути отримані для нанесення на інтерактивну карту за результатами використання засобів вибору (в тому числі і за зразком), вибору з використанням запиті...
	В залежності від вибору об’єктів координатної прив’язки зображувальних засобів, що характеризують кількісні показники до картографічних баз даних (характеризують просторове розміщення об’єктів) отримані інтервали значень можуть бути:
	 точкові (використовуються зображувальні засоби, наприклад, геометричні фігури або наочні значки, розмір яких передає кількісну характеристику (абсолютні та відносні показники), колір чи штрихування – якісні особливості);
	 лінійні (використовуються лінії різної ширини та кольорового тону);
	 площинні (зображувальними засобами є кольорова насиченість та/або інтенсивність штрихування за абсолютними або відносними показниками) [17].
	При застосуванні точкових та лінійних інтервалів значень можливе використання трьох методів представлення кількісних показників зображувальними засобами:
	 метод констант застосовується тоді, коли розміри зображувальних засобів, що відображають кількісні показники відповідають значенням, взятих з бази даних або отримані за результатами геоінформаційного аналізу і знаходяться у віртуальному (“неявному”)...
	 метод квадратного кореня – коли розміри зображувальних засобів, які відображають кількісні показники відповідають кореню квадратному із значень, що містяться в базі даних (явній або ні);
	 метод логарифма аналогічний за своєю сутністю до попереднього з різницею в тому, що розміри зображувальних засобів, які відображають кількісні показники відповідають логарифму із значень, що містяться в базі даних або у “неявному” вигляді [17].
	Застосування конкретного методу передбачає проведення аналізу гістограм розподілу чисел статистичних рядів (як реалізація аналітичної функції ГІС), виявлення певних закономірностей, зокрема, наприклад, наявності або відсутності екстремальних значень,...
	Важливим при використанні прийому інтервалів значень є правильний вибір функціонально закладеного до переважної більшості ГІС методу автоматичного розподілу рядів кількісних показників на градації. Головними такими методами є: рівна кількість показни...
	Лінійні (стовпчикові) геометричні фігури – прийом геоінформаційного картографування, що характеризує відображення явищ, які мають точкове, суцільне або лінійне поширення за допомогою стовпчикових геометричних фігур, що можуть відноситись до таких оди...
	При цьому при виборі масштабності (порівнянності) геометричних фігур доцільним є застосування розглянутих вище методів відображення кількісних показників за допомогою розміру зображувального засобу.
	Структурні геометричні фігури – це прийом геоінформаційного картографування, з використанням якого показуються на картах кількісні абсолютні або відносні показники точкової чи лінійної локалізації, а також площинного поширення, що відносяться до таки...
	Структура геометричної фігури відображує якісні та / або кількісні відмінності показника картографування, розмір зображувального засобу встановлюється за трьома методами представлення кількісних показників зображувальними засобами (описані вище) [17].
	Прийомом градуйованих фігур показуються на картах об’єкти та явища, що мають точкове, лінійне або площинне розміщення з розподілом кількісних показників за принципом неперервних шкал по наступних одиницях картографування: підприємство, населений пунк...
	Густота точок застосовується для показу явищ розосередженого по площі характеру з такими одиницями картографування як окремі території, за допомогою множини точок, для кожної з яких обирається “вага”, тобто кожна точка позначає визначене абсолютне чи...
	Окремі значення – це прийом геоінформаційного картографування, який застосовується для показу об’єктів та явищ, розміщених в точках, на лініях, а також суцільно чи розосереджено на площі, що передбачає використання якісних характеристик об’єктів та я...
	“Поверхня” – прийом геоінформаційного картографування, що застосовується для представлення у растровому або векторному форматі за допомогою інтерполяції неперервних і/або дискретних явищ, які утворюють фізичні поля [17]. Інтерполяція може проводитися...

	27. Воройский Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник – 3-е изд. / Ф. С. Воройский. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 760 с. – (Введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах) (Интер...
	63. Продукти компанії ESRI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gisa.org.ua/soft-esri.htm
	73. Сервісно-орієнтована архітектура [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://serviceorientation.com/index.php/whatissoa/p9
	93. Bennett Jonathan. OpenStreetMap / Jonathan Bennett. – Birmingem : Packt Publishing, 2010. – 252 p.
	95. Critical infrastructure protection [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33259
	97. Fu Pinde. Getting to Know Web GIS: Third Edition / Pinde Fu. – CA: Esri Press, 2018. – 472 с.
	98. Fu Pinde. Web GIS: Principles and Applications / Pinde Fu, Jiulin Sun. – Redlands, CA: Esri Press, 2010. – 312 с.
	101. Google Maps Example [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Google_Maps_Example
	102. GPS-навігатор [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS-навігатор
	103. Henry Wijaya. 11 Tools for Building Interactive Maps [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bashooka.com/freebie/great-tools-for-building-interactive-maps/
	104. Infrastructure as a Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttps://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Infrastructure-as-a-Service-IaaS
	105. MapAList: Create and Manage Maps of Address Lists [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.mapalist.com/
	106. Mapnik [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mapnik.org/
	107. Mappeo [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.mappeo.fr
	108. OpenStreetMap [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.openstreetmap.org
	109. Peng Z. Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Networks / Zhong-Ren Peng, Ming-Hsiang Tsou, 2003. – 720 с.
	111. PostGIS – Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.postgis.net
	112. Presedential Decision Directive 63 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-63.htm
	113. Rock Amy. Mapping with ArcGIS Pro: Design accurate and user-friendly maps to share the story of your data / Amy Rock, Ryan Malhoski. – Birmingem: Packt Publishing, 2018. – 266 p.
	114. SpatiaLite [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
	115. The National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastructures and Key Assets [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cyber.harvard.edu/cybersecurity/The_National_Strategy_for_the_Physical_Protection_of_Critical_Infrastructu...
	116. Ustawa о bezprieczenstwie obywatelskim [Електронний ресурс]. – Режим доступу: orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/projekty/805_p.htm
	117. Web-based data visualization and infographics platform Infogram [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://infogram.com/
	118. Wiberg Mikael. Interaction per se: understanding “the ambience of interaction” as manifested and situated in everyday & ubiquitous IT-use (англ.) / Mikael Wiberg // International Journal of Ambient Computing and Intelligence. – 2010. – Vol. 2, no...
	119. .NET Framework [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dotnet.microsoft.com
	Додаток Б
	Довідки про впровадження результатів дослідження.
	Додаток В
	СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА.

