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ГІС-технології – це те, що дозволяє нам планувати наші міста, маршрутизувати інфра-

структуру, яка дозволяє все, що ми робимо, зберігаючи наші природні ресурси, рятуючи життя 

в часи катастроф, і багато іншого. 

Існує велика різниця в масштабі та обсязі робіт, що виконуються різними програмними 

продуктами ГІС, порівняно з інструментами, які використовуються для створення інтерактив-

них платформ з величезною кількістю користувачів або з використанням Big Data [1]. Відповід-

но до чого ГІС застосунки можна розділити на 3 категорії використання: 

- 1-ша категорія – підприємство (ArcGIS, Google Maps API (Platform), MapInfo Pro, 

Salesforce Maps, QGIS, Maptitude, Surfer);. 

- 2-га категорія – середній бізнес (Esri ArcGIS, Google Maps API, MapInfo Pro, 

Maptitude, AutoCAD Map 3D, Surfer, Salesforce Maps, ZeeMaps, iasWorld, QGIS, Global Mapper.); 

- 3-тя категорія – малий бізнес та використання для власних цілей (Google «Мої 

Карти», Google Maps API, ArcGIS, Maptitude, Surfer, MapInfo Pro, QGIS, MapViewer.) 

Проведений аналіз застосунків, показав що програмні продукти ГІС мають подібний 

функціонал, але водночас різняться один на одного, деякими особливостями використання, 

будь то готовими базами даних, побудовою точок, будовою шарів та розширеним функціона-

лом. 

Відповідно до функціоналу і сфери застосування, яке відноситься до третьої категорії, 

виділяємо два програмних продукти: Google «Мої Карти» – який є практично безкоштовним та 

Esri ArcGIS – його можна використовувати в безкоштовно обмежений період часу, який регу-

люєтеся від 7 днів до 60 днів. 

Google «Мої Карти» призначений в основному для особистого використання, також 

ідеальний для використання з малим бюджетом, можливість збору даних про місцезнаходження 

та відображення. Також це чудовий альтернативний метод для реєстрації даних про місцеполо-

ження в крайньому випадку. 

Продукт Google "Мої карти" – це практично повне рішення GIS для підприємств. Він 

дає можливість організаціям збирати дані та відображати пов’язані з ними карти у своєму веб-

просторі та легко обмінюватися даними з іншими організаціями. Це може допомогти розпочати 

процес руху до традиційної платформи ГІС. Також для особистого користування може бути 

дуже цікаво просто створити власні ГІС карти та обмінятись ними. 
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