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многовекового раздора между Западом и Востоком – Центрально-Восточная Европа, может оказаться более 
отдаленным от регионов, где будет наростать ожидаемое противостояние разных культурных сообществ. 
Акцентируется внимание, что это открывает возможности перед данным регионом начать играть роль уже не 
цивилизационной границы, а центра уцелевшего христианского мира в Европе уже к средине ХХI века. 

Ключевые слова: геополитическое пространство, концептуальная власть, мировозренческий кризис, 
циклизм, цивилизационный код, точка бифуркации. 
 

Abstract: 
Viktor Grushko. PLACE OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE NEW GEOPOLITICAL 

REALITIES, WHICH ARE EMERGING. 
The article discusses rapid change of the world with the passage of time. Familiar ideals and social guidelines 

lose their relevance during short period of time, the ability to meet the growing needs of the people and therefore 
become progressively less attractive for people. There are explaining, how old centers of power, which were built its 
power on the ability to solve old problems are experiencing a crisis of confidence for millions of people. Some, like 
communism led by USSR, has suffered a serious defeat, and its long-term opponent liberalism, led by the United 
States is already feeling their inability to compete effectively with the Islamic world in the competition for the 
possession of the minds of men and nations and thus losing political influence in a significant geographic regions of 
the planet. There is analysis of collapsing the usual dichotomy of geopolitical confrontation between world 
talasokraticheskim (monetary civilization) and telurokraticheskim (dominance power vertical of power), how long 
term dominant political trends change, they bring religious factor to higher level, which determines all other spheres of 
world politics. The author focuses on the fact that the initiator of the transition from ideological conflict to religions 
conflict became Islam whose increasing force is the result of depopulation post-Christian, materialistic-hedonistic 
world of northern Eurasia. The attention is focused on the areas of mass migration and the special features of the 
demographic processes in different nations, which in the coming decades, will radically change the geopolitical space 
around Ukraine and how these processes can change the Ukraine and its place in the global balance of the world's 
centers of power. It reveals how the old global confrontation is replaced a new North-South axis conflict, in which the 
territory of age-old discord between the West and the East Central and Eastern Europe, may be more distant from the 
region, where will increase the confrontation of different religious communities. To draw the conclusion, one can say 
that there are opportunities for this region start to play a role not civilizational border, but survivor center of the 
Christian world already to the middle of the twenty-first century Europe. 

Keywords: geopolitical space, conceptual power, worldview crisis, cyclism, civilizational code, point of 
bifurcation. 
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УДК 332.146.2          Дарія СВІТЛИЧНА 

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

 
В даний час все більш загальновизнаним є факт, що вдосконалення процесу управління соціально-

економічним розвитком регіону можливе за умови створення адекватної інформаційної інфраструктури за 

допомогою геоінформаційних систем і технологій.  

Сформоване в Україні відставання по застосуванню геоінформаційних систем і технологій настійно 

вимагає активізації теоретичних досліджень та прикладних розробок у цій сфері. Оскільки фінансові та 

матеріальні ресурси, наявні в розпорядженні місцевих і регіональних урядів, далеко не безмежні, досягнення 

високої ефективності їх використання за допомогою сучасних геоінформаційних технологій є критично 

важливим моментом. 

Оцінюючи сучасний стан розробки і використання геоінформаційних систем і технологій в Україні 

потрібно відзначити, що дотепер відсутній єдиний підхід до розробки інформаційних систем, що дозволяють 

забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку соціально-економічного розвитку регіонів різного 

ієрархічного рівня, в тому числі і, можливо, в першу чергу, забезпечення територіального планування. 

Геоінформаційні системи і технології в даний час розробляються і впроваджуються на різних 

територіальних рівнях - від локального до глобального. Що стосується задач, пов’язаних з забезпеченням 

соціально-економічного розвитку регіонів і регіонального управління інтерес, в першу чергу, представляють 

муніципальні і регіональні геоінформаційні системи і технології, які можна розглядати як сучасні інноваційні 

технології регіонального управління. 

Завданнями сьогоднішнього дня в області інформаційно-аналітичного забезпечення соціально-

економічного розвитку регіонів є розробка концепцій прикладних геоінформаційних систем, які спираються на 

теоретичну модель сфери або виду діяльності в аналізованої предметної області.  

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регіон, інформаційні технології, геоінформаційні 

системи і технології, інфраструктура просторових даних. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Посилення залежності країн та 
регіонів від світового господарства, перехід до 
інформаційного суспільства і економіки знань, 
а також екологічні проблеми вимагають засто-
сування інноваційних підходів до управління 
розвитком регіонів, теоретичних та приклад-
них досліджень проблем організації та підви-
щення ефективності управління регіональними 
природно-соціально-економічними системами, 
а також використання потенціалу сучасних 
інформаційних технологій для забезпечення 
соціально-економічного розвитку регіонів.  

Оскільки до 80% обсягу всієї циркулю-
ючої в регіоні інформації є геопросторовою 
[28] і управління процесами регіонального роз-
витку базується на аналізі багатоаспектної 
різнорідної інформації, просторово прив'язаної 
до даного регіону, саме геоінформаційним сис-
темам і технологіям повинна відводитися 
стратегічна роль в науково-методичному, 
інформаційно-аналітичному і технологічному 
забезпеченні соціально-економічного розвитку 
регіонів. 

Успішна реалізація стратегії розвитку 
кожного регіону і його районів залежить від 
повноти, достовірності, якості та оперативнос-
ті інформації про виконання заходів соціально-
економічного розвитку. Всебічний аналіз отри-
маної інформації з використанням сучасних 
геоінформаційних технологій дозволяє отри-
мати порівняльні інтегровані оцінки рівня 
розвитку регіонів, розробити прогнози на ко-
роткостроковий і довгостроковий період, що 
дозволить сформулювати стратегічні цілі, прі-
оритетні напрямки і сценарії соціально-еконо-
мічного розвитку регіону та його районів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми впливу інформаційних техноло-
гій на розвиток сучасного суспільства, впро-
вадження і застосування в різних сферах діяль-
ності постійно знаходяться в полі зору провід-
них вчених. Ролі інформаційних технологій в 
сучасному суспільстві присвячені праці 
С.Й. Вовканича, В.М. Геєця, М.І. Долішнього, 
С.М. Злупка, Г.І. Калитича, Ю.М. Малицького, 
В.С. Михалевича, С.І. Пірожкова, І.В. Сергієн-
ка та ін. Вивчення можливостей запроваджен-
ня і застосування геоінформаційних техноло-
гій в регіональному і муніципальному управ-
лінні присвячені роботи як закордонних, так 
вітчизняних вчених М.П. Бутко, В.В. Гохмана, 
Дж. Данджермонда, А.В. Кошкарьова, 
Ю.Н. Палехі, О.О. Поліщука, Л.Г. Руденка, 
А.Ф. Сурніна, Р. Томлінсона, В. Хаскольда, 
В.Д. Шипуліна, та ін. 

Незважаючи на значний інтерес дослідни-

ків до застосування інформаційних технологій 
для забезпечення соціально-економічного роз-
витку регіонів, аналіз досвіду української регі-
оналістики свідчить про поки що незначне зас-
тосування геоінформаційних систем і техноло-
гії в постановці і вирішенні комплексних 
проблем регіонів. Сформоване в Україні від-
ставання по застосуванню потенційних можли-
востей геоінформаційних систем і технологій в 
науково-методичному, технологічному і 
інформаційному забезпеченні соціально-еко-
номічного розвитку регіонів, в тому числі ре-
гіонального планування, проектування та 
управління, наполегливо вимагає активізації 
теоретичних досліджень та прикладних роз-
робок у цій сфері. В зв’язку с цим є акту-
альним оцінка сучасного стану розвитку 
геоінформаційних технологій й перспектив їх 
застосування для науково-методичного і тех-
нологічного забезпечення соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів України, що і є 
метою даної статті.  

Виклад основного матеріалу. На сьогод-
нішній день в світі розроблені і викорис-
товуються десятки програмних ГІС-пакетів, а 
на їх базі створено тисячі геоінформаційних 
систем. ГІС-технології знайшли широке засто-
сування в кадастрі, в містобудуванні і муніци-
пальному управлінні, в проектуванні, будів-
ництві, експлуатації об'єктів; в геологічних 
дослідженнях; в розробці та експлуатації родо-
вищ корисних копалин; в сільському госпо-
дарстві; при вивченні погоди і складанні прог-
нозів; при екологічному моніторингу; в марке-
тингу, управлінні фінансами; в плануванні, 
обороні, політиці і т. д. ГІС потрібні практично 
скрізь, де використовується територіально роз-
поділена інформація і є необхідність в її 
аналізі та оцінці. 

Геоінформаційні системи і технології роз-
робляються і впроваджуються на різних 
територіальних рівнях. Відповідно до [3; 8; 18] 
за територіальним охопленням виділяють гео-
інформаційні системи: 

 глобальні (охоплюють всю земну 
кулю або його значну частину); 

 загальнонаціональні (охоплюють 
територію всієї країни); 

 регіональні (охоплюють частину 
країни, таку як економічний район, адмініс-
тративна область або група суміжних областей 
і т.п.); 

 локальні (охоплюють територію 
менше, ніж регіональні ГІС, наприклад, міста). 

Глобальні геоінформаційні системи в 
даному дослідженні представляють лише піз-
навальний інтерес, у зв'язку з чим дамо їм 
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лише саму загальну характеристику, тим біль-
ше, що до теперішнього часу вони не набули 
значного поширення. До глобальних ГІС, на-
приклад, відносять Глобальний банк природ-
но-ресурсної інформації (GRID) і ГІС Євро-
пейського Співтовариства CORINE) [18]. До 
цієї ж групи можна віднести і Інфраструктуру 
просторових даних Європейського Співтова-
риства, що розробляється з 2007 р відповідно 
до директиви INSPIRE [30]. З точки зору розк-
риття поставленої в даній роботі мети без-
посередній інтерес представляють ГІС меншо-
го територіального охоплення, перш за все 
загальнонаціональні і регіональні. 

Дж. Данжермонд, президент і головний 
виконавчий директор компанії ESRI, світового 
лідера в області розробки програмного ГІС-
забезпечення, зазначає [31], що, хоча концеп-
ція національної ГІС циркулювала в різних 
формах вже більше 15 років, тільки сучасний 
рівень розвитку комп'ютерної техніки, про-
грамного і апаратного забезпечення, мереж 
зв'язку дозволяє серйозно розглядати задачу 
створення геоінформаційної системи націо-
нального масштабу в практичній площині. 

Національна ГІС може об'єднати в собі 
дані з різних джерел всіх рівнів державного 
управління, надаючи широкі можливості і 
потужні засоби для підтримки прийняття рі-
шень з таких питань, як людські ресурси і їх 
оптимальне використання, фінанси, економіка, 
інфраструктури, природні ресурси і т. п. При 
цьому всі дані зводяться в єдину систему візу-
алізації таких елементів географічної основи, 
як топографія, дорожня мережа, кадастровий 
поділ, будинки та споруди, комунальні мережі, 
орієнтири, види ґрунтів, політичні, адміністра-
тивні та інші кордони. Національна ГІС здатна 
надати всебічне опис наявних і створюваних 
даних про національні активи, ресурси і опера-
ції з їх географічною прив'язкою. Після ство-
рення вона стане неоціненним джерелом відо-
мостей про національні ресурси і незамінним 
інструментом для стратегічного планування та 
розвитку бізнесу. 

На думку Дж. Данджермонда і 
Е.Х. Мільяреса [2], вигоди від реалізації націо-
нальної ГІС можуть бути вельми численними, 
бо ГІС технології є: 

 ключовим компонентом забезпе-
чення роботи критично важливих національ-
них інфраструктур; 

 необхідним елементом для здійс-
нення управлінської діяльності; 

 потужним важелем для адміністра-
цій федерального і регіонального рівнів в орга-
нізації успішної співпраці між різними відомс-

твами та компаніями. 
Перші спроби розробки ГІС України бага-

тоцільового використання були ініційовані ще 
в 1992-1993 рр. У запропонованій тоді концеп-
ції національної ГІС (автори – Л.Г. Руденко, 
В.С. Чабанюк, А.Л. Бондар і ін.) [15; 16; 17] 
було передбачено використання географо-кі-
бернетичної моделі, що базується на струк-
турно-графічних моделях території та основ-
них об'єктах управління. У концепції було зап-
ропоновано дві географо-кібернетичні моделі 
ГІС України: об'єктна і класова. Об'єктна 
модель описувала конкретну геоінформаційну 
систему, а класова – відображала набір атрибу-
тів і методів, які сприяли б умовам для ство-
рення тематичних ГІС. 

Інститут географії НАН України сумісно з 
компанією «Інтелектуальні системи ГЕО» у  
2000 році завершив створення електронної 
версії Атласу України, що охоплює 176 гео-
графічних карт і численні географічні мате-
ріали, а у 2007 році – електронної версії Націо-
нального атласу України, який вміщає вже 875 
унікальних цифрових карт, а також тексти, 
графіки і фотографії. Державний інститут про-
ектування містобудування «Діпромісто» роз-
робив Генеральну схему планування території 
України, для якої були створені численні кар-
тографічні геоінформаційні бази даних [12]. 
Національний атлас України та Генеральна 
схема планування території України є важли-
вими складовими Національної геоінформацій-
ної системи держави та створюють необхідні 
передумови для подальшої розробки проектів 
на муніципальному та регіональному рівнях. 
Крім того, Законом України «Про національну 
програму інформатизації» від 04.02.1998 [5] 
геоінформаційні системи віднесені до категорії 
основних в здійсненні програм інформатизації 
України. 

В даний час в світі розроблено безліч регі-
ональних ГІС, велика кількість проектів тери-
торіального планування і управління регіо-
нального рівня виконані або виконуються з 
використанням геоінформаційних технологій. 
Як приклад наведемо [27; 29]: 

 використання ГІС для відстеження 
зростання міст уздовж узбережжя Південної 
Кароліни (США); 

 використання ГІС для створення 
генерального плану регіонального управління 
м. Мадрид (Іспанія); 

 створення генерального плану зону-
вання території штата Каліфорнія, Ілліноїса, 
Огайо, Вірджинія (США) на основі ГІС-
технологій; 

 розробка інформаційної карти про 
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351 міст штату Массачусетс (США); 
 розробка регіональної ГІС для харак-

теристики стану, розвитку території регіонів, 
визначення потенційних об'єктів забудови, 
виявлення проблемних ділянок землі Меклен-
бург – Передня Померанія (Німеччина) і т.п. 

Аналіз досвіду української регіоналістики 
свідчить про поки що незначне застосування 
географічних баз даних в постановці і вирі-
шенні комплексних проблем регіонів. Процес 
створення регіональних ГІС дуже трудоміст-
кий і вимагає немалих фінансових вкладень, 
але в країні вже є певні успіхи в цьому питан-
ні. Зокрема, в 2006 р. був виконаний апроба-
ційний проект «ГІС регіону України» на прик-
ладі Київської області [13]. Розробка даного 
проекту показала, що ГІС регіону України є 
ефективним інструментом при аналітичній 
роботі в різних сферах: 

 в сфері економіки: визначення сучас-
ного стану регіону в складі держави, виявлен-
ня ресурсних можливостей розвитку території 
шляхом виявлення можливого вдосконалення 
територіальної і галузевої структури господар-
ства, аналізу його стану та тенденцій розвитку; 

 у сфері екології: виявлення особли-
востей екологічного стану компонентів приро-
ди і запобігання різних видів техногенних 
катастроф. 

З 2009 року розробляється Регіональна 
ГІС Вінницької області, завданнями якої є 
ведення геопросторових баз даних, містобудів-
ніх баз даних, моніторинг, облік корисних ко-
палин та ін. 

В сучасних умовах набувають виняткову 
важливість проблеми інформаційного забезпе-
чення процесів підготовки і прийняття управ-
лінських рішень з управління територіальним 
розвитком міста. На думку фахівців компанії 
ECOMM [11], розвиток міста в даний час в 
першу чергу залежить від ефективного засто-
сування геоінформаційної складової муніци-
пальної інформаційної системи (МГІС), яка 
повинна являти собою систему територіально-
го управління і забезпечувати роботу з різно-
масштабними цифровими картами території і 
призначатися для інформаційної підтримки 
прийняття ефективних управлінських рішень в 
сфері муніципального управління. 

Основними цілями створення повнофунк-
ціональної муніципальної геоінформаційної 
системи є [1; 3; 4; 9; 20; 24; 26; 27]: 

1) вдосконалення структурно-функціо-
нальної організації території міста; 

2) підвищення ефективності управління 
комплексом ресурсів території; 

3) створення умов для збільшення бюдже-

ту всіх рівнів за рахунок повного обліку всіх 
майнових об'єктів і формування достовірної 
бази оподаткування міста (в т.ч. виявлення 
майнових об'єктів, які ще не враховані); 

4) підвищення інвестиційної привабли-
вості міста за рахунок: 

 раціонального розвитку території 
за рахунок якісного структурування і розум-
ного регламентування розвитку; 

 забезпечення гарантій майнових 
прав на нерухомість; 

 доцільної довгостроковій адмініст-
ративної та фінансової політики; 

 автоматизації надання пільг по 
платежах за нерухомість на період проек-
тування і будівництва конкретних об'єктів 
нерухомості; 

 спрощення і прискорення процеду-
ри оформлення угод з нерухомістю; 

5) зниження моральних, тимчасових і фі-
нансових витрат в процесах обліку і реєстрації 
прав на майнові об'єкти за рахунок впровад-
ження нових технологій за принципом «одного 
вікна»; 

6) забезпечення формування достовірної 
державної звітності на основі відомостей дер-
жавного містобудівного кадастру; 

7) інформаційне забезпечення систем мо-
делювання розвитком території міста (в т. ч. 
використання тривимірної моделі території 
міста); 

8) формування єдиної інформаційної 
інфраструктури міста; 

9) забезпечення оперативного надання 
загальнодоступної інформації максимально 
широкому колу користувачів відповідно до 
законодавства. 

В США більше 200 найбільших міст і 
близько тисячі невеликих муніципалітетів ви-
користовують геоінформаційні системи і тех-
нології на протязі багатьох років. Муніци-
пальні ГІС вже працюють у багатьох містах 
таких країн як Канада, Іспанія, Німеччина, Ве-
ликобританія, Грузія, Австрія, Китай, Індія, 
Австралія, Туреччина, Росія, Білорусія і ряді 
інших. 

В даний час ведеться розробка муніци-
пальних ГІС у багатьох містах України: Він-
ниця, Львів, Одеса, Українка, Луганськ, Хар-
ків, Київ, Дніпропетровськ, Суми, Полтава, 
Кривий Ріг, Кіровоград, Полтава, Артемівськ, 
Горлівка, Хмельницький, Тернопіль, Житомир, 
Черкаси [6; 19; 22; 23; ]. Однак, в більшості 
міст України розробка починається з завдань 
автоматизації окремих сфер – обліку земель, 
містобудівної діяльності, проектування і експ-
луатації інженерної інфраструктури і т. п. 
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Чітко видна тенденція розвитку ГІС від окре-
мих відомчих систем до серверних корпо-
ративних систем. 

Оцінюючи сучасний стан розробки і вико-
ристання геоінформацийних систем і техноло-
гій в Україні потрібно відзначити, що дотепер 
відсутній єдиний підхід до розробки інформа-
ційних систем, що дозволяють забезпечити ін-
формаційно-аналітичну підтримку соціально-
економічного розвитку регіонів різного ієрар-
хічного рівня, в тому числі і, можливо, в пер-
шу чергу, забезпечення територіального пла-
нування (геопланування за [21]). Значною 
мірою ця проблема була б знята, якби в країні 
була реалізована Концепція створення націо-
нальної інфраструктури геопросторових даних, 
розробленої в Науково-дослідному інституті 
геодезії та картографії [7].  

Однак і в цій концепції, і в проекті відпо-
відного Закону [14] відсутня детальна інфор-
мація про набори просторових, а, тим більше, 
атрибутивних (цифро-буквених) даних, необ-
хідних для забезпечення певних сфер людської 
діяльності, тим більше – окремих її видів. Що 
стосується завдань, пов'язаних з соціально-
економічним розвитком регіонів, в тому числі 
з оцінкою їх природно-ресурсного потенціалу 
або геоплануванням, то уявляється, що тут 
потрібна розробка прикладних геоінформацій-
них систем різного ступеня універсальності і 
територіального охоплення. Створення такої 
ГІС має починатися з розробки її концепції, що 
спирається на відповідну теоретичну модель 
певної сфери, або виду людської діяльності, 
яка б визначила структуру бази даних, набір 
аналітичних модулів і кінцеві інформаційні 
продукти. 

Окрему проблему представляє викорис-
тання аналітичного потенціалу геоінформацій-
них систем і технологій, реалізованих в комер-
ційних ГІС-пакетах (таких, як пакети сімейст-
ва ArcGIS, пакети IDRISI, GRASS) або в спеці-
алізованих пакетах програм, призначених для 
роботи з просторово-координованої інформа-
цією (SURFER і ін.). В даний час в геоінфор-
маційних системах різного територіального 
охоплення, як правило, використовуються 
лише інформаційно-довідкова функція та 
функція автоматизованого картографування. 
Функції ж просторового і просторово-часового 
аналізу і моделювання затребувані значно мен-

ше. При цьому використовуються в основному 
найбільш прості функції просторового аналізу 
– побудова буферів і аналіз географічного 
збігу і включення [Шипулін, Кучеренко]. У 
зв'язку з цим до перспективних напрямків 
застосування ГІС і геоінформаційних техноло-
гій в аналізованої предметної області слід від-
нести більш активне використання потенціалу 
аналітичних можливостей сучасних ГІС-паке-
тів, заснованих на растрової моделі просто-
рових даних і картографічної алгебрі. 

Висновки. На підставі викладеного мож-
на зробити висновок, що з підвищенням обся-
гів, якості та різноманітності цифрової просто-
рової інформації підвищується роль геоінфор-
маційних систем і технологій, як основного 
інструменту для візуалізації, пошуку та аналізу 
інформації при прийнятті різного роду управ-
лінських рішень. Сформоване в Україні відста-
вання по застосуванню геоінформаційних сис-
тем і технологій настійно вимагає активізації 
теоретичних досліджень та прикладних розро-
бок у цій сфері. Оскільки фінансові та матері-
альні ресурси, наявні в розпорядженні місце-
вих і регіональних урядів, далеко не безмежні, 
досягнення високої ефективності їх викорис-
тання за допомогою сучасних геоінформацій-
них технологій є критично важливим момен-
том. 

Геоінформаційні системи і технології в 
даний час розробляються і впроваджуються на 
різних територіальних рівнях – від локального 
до глобального. Що стосується задач, пов’яза-
них з забезпеченням соціально-економічного 
розвитку регіонів і регіонального управління 
інтерес, в першу чергу, представляють муніци-
пальні і регіональні геоінформаційні системи і 
технології, які можна розглядати як сучасні 
інноваційні технології регіонального управлін-
ня. 

Завданнями сьогоднішнього дня в області 
інформаційно-аналітичного забезпечення соці-
ально-економічного розвитку регіонів є роз-
робка концепцій прикладних геоінформацій-
них систем, які спираються на теоретичну 
модель сфери або виду діяльності в аналізова-
ної предметної області. Розробка таких кон-
цепцій дозволить вирішити і завдання форму-
вання наборів тематичних даних національної 
інфраструктури геопросторових даних. 
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Аннотация: 
Дарья Светличная. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. 
В настоящее время все более общепризнанным является факт, что совершенствование процесса 

управления социально-экономическим развитием региона возможно при условии создания адекватной 
информационной инфраструктуры с помощью геоинформационных технологий. Применение 
геоинформационных систем и технологий означает переход на более качественный уровень управления, 
планирования, проектирования и эксплуатации сложных региональных систем. В связи с этим актуальным 
является оценка современного состояния развития геоинформационных технологий и перспектив их 
применения для научно-методического и технологического обеспечения социально-экономического развития 
регионов Украины. 

Оценивая современное состояние разработки и использования геоинформационных систем и технологий в 
Украине нужно отметить, что до сих пор отсутствует единый подход к разработке информационных систем, 
позволяющих обеспечить информационно-аналитическую поддержку социально-экономического развития 
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регионов разного иерархического уровня, в том числе и, возможно, в первую очередь, обеспечение 
территориального планирования. 

Сложившееся в Украине отставание по применению геоинформационных систем и технологий 
настоятельно требует активизации теоретических исследований и прикладных разработок в этой сфере. 
Поскольку финансовые и материальные ресурсы, имеющиеся в распоряжении местных и региональных 
правительств, далеко не безграничны, достижения высокой эффективности их использования с помощью 
современных геоинформационных технологий является критически важным моментом. 

Геоинформационные системы и технологии в настоящее время разрабатываются и внедряются на 
различных территориальных уровнях – от локального до глобального. Что касается задач, связанных с 
обеспечением социально-экономического развития регионов и регионального управления интерес, в первую 
очередь, представляют муниципальные и региональные геоинформационные системы и технологии, которые 
можно рассматривать как современные инновационные технологии регионального управления. 

Задачами сегодняшнего дня в области информационно-аналитического обеспечения социально-
экономического развития регионов является разработка концепций прикладных геоинформационных систем, 
которые опираются на теоретическую модель сферы или вида деятельности в рассматриваемой предметной 
области. Разработка таких концепций позволит решить и задачу формирования наборов тематических данных 
национальной инфраструктуры геопространственных данных. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регион, информационные технологии, 
геоинформационные системы и технологии, инфраструктура пространственных данных. 

 

Abstract: 
Dariya Svetlichnaya. CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES 

APPLICATION FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS. 
Nowadays, it is admitted fact that improving or regional management of socio-economic development is possible 

provided creation of an adequate information infrastructure with the help of geographic information technologies. 
Geographic information systems and technologies application means transformation to a higher quality level of 
management, planning, design and operation of complex regional systems. In this regard, the estimation of the current 
state of development of geographic information technologies and perspectives of their application for methodological 
and technological providing of socio-economic development of regions of Ukraine are relevant. 

Estimating Ukrainian current state of development and application of geographic information systems and 
technologies it should be noted that there is still no common approach to the development of information systems that 
are provide information and analytical support for socio-economic development of the different hierarchical levels of 
the regions, including, possibly in first of all, providing of territorial planning. 

The lag of geographic information systems and technologies application in Ukraine insistently requires activation 
of theoretical research and applications in this field. Since the financial and material resources available to local and 
regional governments is not unlimited, achieving high efficiency of their application with the help of modern 
information technologies is a crucial moment. 

Geographic information systems and technologies are being developed and being implemented at different 
territorial levels – from local to global. As for tasks related to the providing of socio-economic development of regions 
and regional management, in the first place, interest are represented municipal and regional geographic information 
systems and technologies, which can be considered as a modern innovative technologies of regional management. 

The development of applied geographic information systems concepts, which are based on a theoretical model of a 
sphere or activity in the subject area, is today’s problem in the area of information and analytical support of socio-
economic development of regions. Development of such concepts would allow to solve the problem of formation 
thematic data sets of geospatial data infrastructure. 

Keywords: socio-economic development, region, information technology, geoinformation systems and 
technologies, spatial data infrastructure. 
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МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СМЕРТНОСТІ 
НЕМОВЛЯТ ЗА ПРИЧИНАМИ СМЕРТІ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

У статті висвітлено сучасні тенденції смертності немовлят у Тернопільській області. Проведено 

порівняння коефіцієнтів смертності дітей першого року життя з середніми значеннями в Україні та країнах 

ЄС за період 1990-2013 рр. Показано просторово-часові відмінності рівня смертності немовлят у розрізі 

адміністративних районів області. Здійснено порівняльний аналіз рівня та динаміки смертності немовлят за 

причинами смерті в Тернопільській області й Україні. Оцінено рівень і динаміку мертвонароджуваності. 

Вказано на головні проблеми, які необхідно вирішити задля зменшення рівня смертності дітей першого року 

життя. 

Ключові слова: коефіцієнт, смертність немовлят, мертвонароджуваність, причини смерті. 


