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За останнє десятиліття значно зросло значення аерокосмічної інформації 
як основного джерела оперативного отримання об'єктивних і повних даних про 
місцевість та об'єкти, чому безпосередньо сприяє послідовне поліпшення прос-
торової якості супутникових знімків [11]. Досягнутий рівень просторової розрі-
зненості супутникових знімків земної поверхні дає змогу за допомогою ГІС-
технологій виготовляти і актуалізувати топографічні та інші тематичні карти 
масштабу до 1:5 000, візуалізовувати в деталях картину місцевості з об'єктами і, 
як наслідок, допомагає відповідним працівникам приймати оптимальні рішен-
ня. Внаслідок цього відбувається активний процес об'єднання (комплексування) 
новітніх комп'ютерних технологій оброблення аерокосмічних зображень і тех-
нологій геопросторового аналізу в інтегровані ГІС. Саме тому останнім часом 
відповідні фахівці структурних підрозділів МНС України виявляють значний 
інтерес до ідеї створення загального інформаційно-технологічного простору в 
масштабах країни або групи країн, об'єднаних, наприклад, взаємними обов'яз-
ками у сфері прогнозування, виявлення та оцінювання наслідків надзвичайних 
ситуацій здебільшого природного характеру: повеней і паводків, лісових пожеж 
і різних метеорологічних явищ [1, 2]. 

Сучасні геоінформаційні системи (ГІС) в основному призначені для зби-
рання, зберігання, аналізу та візуалізації (видачі) просторових даних. Найбільш 
поширені сьогодні ГІС в таких сферах господарювання: 

● геодезія та картографія: ГІС використовуються для оброблення матеріалів 
польового знімання, зберігання та оновлення картографічних матеріалів, підго-
товки до друку та видання карт; 

● навігаційні системи та системи моніторингу транспорту: можливості ГІС 
щодо відображення значних обсягів різнотипних картографічних даних, які 
дають змогу в реальному часі відстежувати місцезнаходження та переміщення 
транспортних засобів; 

● муніципальні системи: на ГІС покладаються завдання зберігання різноманіт-
ної просторової інформації про об'єкти та пов'язані з ними документи (плани 
території, земельно-кадастрова інформація, інформація про об'єкти нерухомос-
ті, комунікації та пов'язані з ними креслення, дозволи, рішення та інші докуме-
нти); 

● моніторинг навколишнього природного середовища: саме фахівці цієї сфери 
першими розпочали роботи зі створення ГІС для зберігання значних масивів 
просторової інформації та її аналізу, тому в цій сфері сучасні можливості ГІС 
мають велике значення для прогнозування, виявлення та оцінювання наслідків 
надзвичайних ситуацій; 

● військова справа: діяльність військових формувань завжди вимагали максима-
льно точних і детальних відомостей про місцевість, на якій плануються або 
проводяться військові та спеціальні операції. Тому геодезія та картографія зав-
жди слугували військовій справі, особливо сьогодні як для підготовки військо-



во-топографічних карт, так і безпосередньо для прийняття рішень у процесі 
розгортання військових підрозділів чи ведення бойових дій. 
Отже, сучасні ГІС – це потужний багатофункціональний інструментарій 

для задоволення інформаційних потреб найвимогливіших користувачів. Врахо-
вуючи, що ГІС набувають все більшого значення в інформаційному забезпе-
ченні діяльності структурних підрозділів МНС України, а також аналогічних 
підрозділів у інших країнах, зупинимось далі на деяких їх характеристиках і за-
гальних тенденціях розвитку та вдосконалення. 

Існує декілька версій щодо походження перших геоінформаційних сис-
тем: зі США, де метою їх створення було забезпечення точності ракетних 
стрільб, або ж з Канади, де перед державним департаментом природного сере-
довища гостро постало питання систематизації великих обсягів накопичених 
картографічних і довідкових даних. Найімовірніше розробки такого роду поча-
лися відразу після створення перших електронних засобів обчислювальної тех-
ніки, але на перших порах велися різними установами самостійно не тільки без 
жодної координації своїх зусиль з іншими, але й без виділення різноманітних 
задач оброблення просторових даних серед інших видів розрахункових задач. 

Перші ГІС були доступні тільки для великих установ, оскільки вимагали 
значних площ для розміщення обчислювальної апаратури та банків просторо-
вих даних у вигляді перфокарт або перфострічок. Широковідомі сьогодні ГіС-
продукти почали з'являтись у 80-х роках минулого століття: у 1982 році вийшли 
AutoCad та AcrInfo, наприкінці 80-х з'явилася MapInfo. Але тільки у 1994 році 
вийшла ГІС ArcView 2.0 компанії ESRI, що мала працювати на звичайних пер-
сональних комп'ютерах, і тому робила ГІС доступними і для невеличких ком-
паній та організацій. 

На сьогодні широкого розповсюдження отримала концепція єдиної ін-
формаційної системи NNEC (NATO Network Enabled Capability), розроблена у 
2007 p. на замовлення керівництва Північноатлантичного військового альянсу. 
Проектна реалізація концепції NNEC передбачає створення глобального інфор-
маційного середовища для всіх країн НАТО із забезпеченням автоматичного 
під'єднання до інформаційної мережі різних елементів військової організації 
Альянсу. У системі NNEC планувалося об'єднати автоматизовані інформацій-
но-управляючі системи і бази даних з розвідувальною, навігаційною, картогра-
фічною, метеорологічною та іншою інформацією, причому інформація мала 
були доступна кожному окремому користувачеві (споживачеві) в обсязі, обумо-
вленому його діючим статусом та покладеними на нього завданнями. Очікува-
лося, що функціонування системи NNEC забезпечить комплексне оброблення в 
реальному часі відомостей про суперника, свої війська та навколишнє середо-
вище, істотно підвищить можливості Альянсу з ефективного ведення різних 
військових операцій. 

Проте, детальний аналіз системи NNEC на етапі її проектування показав, 
що до 85 % об'єктів, інформація про які зберігатиметься та накопичуватиметься 
у базі даних цієї системи, мають просторову локалізацію, проте їх опис буде 
неповним без залучення картографічних даних. Створення та введення в дію 
такої комплексної системи NNEC дасть змогу Альянсу повністю автоматизува-



ти процеси замовлення й отримання картографічної та іншої необхідної інфор-
мації. До бази даних системи NNEC планувалося під'єднати картографічний 
фонд НАТО, при цьому видова інформація про поточну об'єктну обстановку на 
оперативно-тактичному просторі надходитиме від систем аерокосмічної розвід-
ки, а координатна (позиційна) інформація – від Системи глобального позицію-
вання GPS (Global Position System). 

Через свою масштабність наявні та майбутні завдання концептуального 
проекту NNEC реалізовуватиметься поступово, у рамках інтеграційних та об'-
єднувальних програм автоматизованих інформаційно-управляючих систем, на-
самперед ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) і 
C4ISR (Command and Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveil-
lance, Reconnaissance). Метою програми ISTAR є інтеграція засобів отримання, 
збирання, оброблення та доведення до споживачів розвідувальної інформації, а 
програма C4ISR розроблена для вирішення проблеми інтеграції автоматизова-
них систем управління, інформаційного забезпечення, зв'язку та розвідки. Оби-
дві ці системи з усіма їхніми можливостями можна з успіхом використовувати і 
у структурних підрозділах МНС України для прогнозування, виявлення та оці-
нювання наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру: паводків, лі-
сових пожеж і різних метеорологічних явищ. 

Загалом інформація, яка відображається в завданнях МНС України, 
складається з тематичної, просторової (геопросторової) і часової (темпоральної) 
компонент. Тематична компонента інформації описує атрибути об'єкта як пев-
ного елемента предметної області (наприклад, його назву, клас, поточний стан, 
функціональні зв'язки з іншими об'єктами). Просторовою (геопросторовою) 
компонентою задається місцеположення об'єкта на земній поверхні або в три-
вимірному просторі у визначеній системі координат. Такою системою може бу-
ти географічна система координат, класифікована сукупність територій на регі-
ональному або муніципальному рівні, тощо. Окрім цього, просторова інформа-
ція дає змогу зберігати та візуально відтворювати геометричні форми об'єкта, 
прив'язувати місце його розташування відносно інших об'єктів місцевості. Ча-
сова компонента інформації фіксує моменти та періоди часу, коли розглядаєть-
ся (реєструється, спостерігається, вивчається) об'єкт та його поточний стан. 

На сьогодні з-поміж усіх класів інформаційних систем, які дають змогу 
одночасно маніпулювати з усіма названими інформаційними компонентами, 
практично поза конкуренцією – геоінформаційні системи. В Україні перші ГІС 
(1999 р.) було створено для ефективного управління географічною інформаці-
єю, для її аналізу та відображення, проте згодом виявилися додаткові можливо-
сті ГІС, які давали змогу опрацьовувати й інші різновиди інформації. Загальна 
структура ГІС містить підсистеми збирання даних, їх ефективного зберігання, 
цифрового оброблення даних, візуалізації та інтерактивного аналізу інформації, 
а також телекомунікаційну підсистему [3-5]. 

Головні особливості ГІС полягають у тому, що така система: 
● містить дані про просторові об'єкти у цифровому вигляді, причому в комп'юте-

рному середовищі вся інформація про кожен окремий об'єкт структурується, 
тобто зводиться в єдину базу даних; 



● утворює інформаційну модель предметної області – розглядуваної території 
(земної поверхні, акваторії), в яку органічно імпортуються будь-які просторові 
об'єкти поточного інтересу; 

● містить набір просторових, математичних та інших операцій, які в сукупності 
визначають її функціональні можливості; 

● підтримується різноманітним забезпеченням: апаратним, програмним, інфор-
маційним, математичним, нормативно-правовим, організаційним, тощо. 
Опрацьовуючи зібрану інформацію, ГІС може виконувати функції: 

● геодезичної бази даних, тобто бази для накопичення та зберігання даних про рі-
зні регіони, території та місцевості; 

● геодезичної візуалізації місцевості; 
● створення й актуалізації картографічних матеріалів; 
● оброблення та аналізу даних. 

Як геодезичні бази даних ГІС представляє автоматизоване сховище, де 
зберігаються цифрові карти місцевості та її рельєфу, аеро- та супутникові знім-
ки, інформація про атрибути важливих просторових об'єктів, тощо. Сюди ж 
може надходити (в тому числі і в режимі on-line) координатна інформація від 
GPS-систем, видова (іконна) інформація від оптико-електронних і радіолока-
ційних систем аерокосмічної розвідки, технічних засобів дистанційного зонду-
вання Землі, станцій радіотехнічної, радіаційної розвідки та ін. Наприклад, ГІС 
у складі інформаційних структур НАТО дає змогу отримувати дані про місця 
розташування своїх військ за допомогою системи збирання та відображення да-
них FFT/BFT (Friendly Force Tracking / Blue Force Tracking). 

Організація процесу зберігання та накопичення даних у геодезичній базі 
даних може здійснюватися за різними схемами [4], а саме: 

● внутрішньою, коли для зберігання та накопичення інформації використовується 
виключно внутрішня геодезична база даних ГІС; 

● локальною, яка базується на під'єднанні до ГІС зовнішньої геодезичної бази да-
них за допомогою графічного інтерфейсу користувача GUI (Graphical User In-
terface); 

● глобальною, яка полягає в створенні геодезичної бази даних на Web-сервері й 
використанні інтерфейсів, які уможливлюють обмін інформацією через глоба-
льну мережу Інтернет. 
У цифровому середовищі ГІС тематична (атрибутивна) і часова інфор-

мації зазвичай подаються у табличній формі. Просторова інформація також до-
пускає табличну форму подання, проте найчастіше графічні дані зберігаються у 
растровому або векторному форматі. Графічні зображення використовуються 
для візуального відтворення інформації. Здебільшого у растровому вигляді по-
даються "сирі" аерокосмічні зображення. Але якщо таке растрове зображення 
пройшло відповідне оброблення та класифікацію, то після цього воно здебіль-
шого перетворюється у векторну форму, яка потребує значно менше комп'юте-
рної пам'яті. 

На сьогодні при кодуванні просторових даних застосовують стандарти, 
що розробляються Міжнародною організацією зі стандартизації ISO (Interna-
tional Standard Organization) і Консорціумом відкритих геоінформаційних сис-
тем OGC (Open GIS Consortium, Inc.). Усі стандарти, які розробляють ці органі-



зації, є відкритими і повністю узгодженим між собою [6]. Наприклад, у системі 
NNEC для кодування просторових векторних даних широко використовуються 
формати GML (Geography Markup Language), які також є загальнодоступними 
для різних користувачів. Для деяких типів даних використовуються стандарти – 
специфікації НАТО STANAG (Standardization Agreement). 

Геовізуалізація – це робота з цифровими картами та іншими видами гео-
графічної (просторової) інформації, зокрема з інтерактивними картами. Інтер-
активна карта, на відміну від звичайної, може редагуватися безпосередньо в 
режимі on-line, а саме: може поповнюватися новими об'єктами і шарами, масш-
табуватися, генералізуватися. За допомогою інтерактивної карти оператор може 
відповідати на запити і здійснювати у динаміці геопросторовий аналіз. 

Роботи з географічної візуалізації місцевості виконуються за допомогою 
сукупності інтерактивних технологій, в основі яких знаходиться: 

● групування та узагальнення вихідних даних графічних образів; 
● застосування об'єктно-орієнтованого підходу [7] для побудови моделей просто-

рових (графічних) та інших типів об'єктів; 
● використання цифрових моделей місцевості та об'єктів з базою даних ГІС та 

інших джерел; 
● залучення методів комп'ютерної графіки та інтелектуальних графічних інтер-

фейсів. 
Важливе значення має функція створення й актуалізація картографіч-

них матеріалів. Адекватна і точна карта – один з найбільш цінних і затребува-
них кінцевих інформаційних продуктів ГІС. Використання карт недостатньої 
точності й відповідності реаліям місцевості та об'єктової ситуації неминуче 
призводить до непоправних наслідків (інколи й трагічних), вражаючим підтве-
рдженням чого можуть бути чисельні помилкові бомбардування в недавні часи 
авіацією НАТО цивільних об'єктів та мирного населення в Афганістані та Іраку, 
Балкан і Лівії. 

За підрахунками фахівців Національного агентства США з картографу-
вання та видової зйомки (National Imagery and Mapping Agency, у 2003 p. пере-
йменовано в National Geospatial-Intelligence Agency), проведеними у середині 
90-х років XX ст., на виготовлення одного аркуша карти масштабу 1:50 000 тоді 
витрачалось до 2000 людино-годин. Виходячи з цих цифр і враховуючи, що ка-
рта аналогічного масштабу території України складається з 2045 аркушів, не-
важко обчислити, що для її виготовлення треба витратити 4 090 000 людино-
годин, або приблизно 470 людино-років. На сьогодні, завдяки застосуванню 
можливостей сучасних ГІС-технологій, терміни виготовлення карт і їх онов-
лення вдалось зменшити в 3-5 і більше разів, при цьому істотно зросли показ-
ники точності та повноти кінцевого картографічного продукту. 

Функції оброблення та аналізу даних, властиві сучасним ГІС, надзви-
чайно широкі: тут реалізуються процеси фільтрування первинних даних і під-
вищення їх якості, алгоритми пошуку потрібної інформації, геоінформаційного 
аналізу, процедури моделювання та прогнозування, виявлення та оцінювання 
наслідків надзвичайних ситуацій, тощо. Для розширення можливостей цифро-
вого оброблення аерокосмічних зображень до технологічного середовища ГІС 



часто вбудовуються (інтегруються з іншими) технології, які були спеціально 
створені для виконання завдань дистанційного зондування Землі, зокрема про-
грамні системи ENVI, ERDAS, PCI Geomatics, Definiens та ін. Такі інтегровані 
ГІС у своїй роботі з інформацією застосовують різні технології оброблення да-
них – централізована, децентралізована та змішана [4, 8]. 

Предметом геоінформаційного аналізу в ГІС є просторові (графічні, 
іконні) об'єкти та зв'язки між ними (взаємне розташування, віддаленість), а та-
кож генералізація об'єктів (узагальнення зі зміною масштабу), комбінування 
(композиція, декомпозиція) об'єктів з відповідним перетворенням їхніх атрибу-
тів, геокодування, тощо. До типових додатків для моделювання в сучасних ГІС 
належать моделі сталості й придатності, прогнозування й оцінювання альтерна-
тивних сценаріїв, введення зовнішніх моделей, а також засоби дисиміляції та 
спільного використання моделей. Для моделювання й прогнозування застосо-
вуються логіко-математичні, статистичні, евристичні та інші відомі методи [4, 
5, 9, 10]. 

Таким чином, можна з впевненістю стверджувати, що сучасне програм-
не забезпечення ГІС розглядається як певна інфраструктура, навколо якої мо-
жуть формуватися спеціалізовані інформаційні системи для різноманітних спо-
живачів геопросторової інформації, в тому числі і потреб структурних підроз-
ділів МНС України. Завдяки цьому особливого значення набувають проблеми 
стандартизації та інтероперабельності, узгодження програмних засобів і форма-
тів даних, що в них поширюються. При поданні та обміні даними в ГІС та спо-
ріднених системах перевага надається відкритим стандартам ISO, Open GIS 
Consortium та ін. 

Проте залишається дискусійним питання відкритості-закритості певної 
геопросторової інформації, зокрема геодезичної та аерокосмічної. Кожна країна 
вирішує це питання відповідно до своїх національних інтересів та з урахуван-
ням міжнародних норм. Приклад деяких країн Європи та Америки показує, що 
більша відкритість топогеодезичної та видової космічної інформації дає еконо-
мічний ефект, який перекриває ймовірні для них інформаційні загрози. В Укра-
їні це питання також актуальне, зокрема у зв'язку з прийняттям на державному 
рівні до застосування координатної системи УСК-20001, для користування якої 
користувачі повинні знати ключі переходу від інших координатних систем. 
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