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«Геоінформаційна система (ГІС) – це система алгоритмічних процедур та апаратно-

програмних засобів, яка була створена для цифрової підтримки, управління, поповнення, аналі-

зу, маніпулювання, образного відображається географічних координат та математико – картог-

рафічного моделювання» – найповніше визначення поняття ГІС представлено В. І. Зацерковним 

(український науковець у сфері ГІС). 

Загалом вчені виділяють три етапи розвитку ГІС. 

Перші геоінформаційні системи були розроблені в кінці 1950-х - 1960-х роках у Західній 

Європі, США та Канаді. Це був перший етап розвитку ГІС. До числа головних досягнень цьо-

го періоду в теорії ГІС можна віднести визначення принципових можливостей геоінформацій-

них систем, в практичній сфері - розробку перших ГІС. 

Розробка перших ГІС стала наслідком бажання застосувати унікальні і зростаючі можли-

вості ЕОМ, які з'явилися на початку 50-х років XX ст., для збереження і застосування великою 

кількістю накопиченої на той час різноманітної інформації про природні, соціально-економічні 

умови і територіальні ресурси. 

Другим етапом розвитку ГІС став період з початку 1970-х до початку 1980-х років. 

Проектування геоінформаційних систем виявилося дуже витратним, тому зросла роль фінансу-

вання державою геоінформаційних проектів. У цей період було створено безліч комп'ютерних 

систем та програм, створення і поширення яких сприяли демонополізації досліджень в напрям-

ку ГІС-технологій. Тісне об’єднання міждисциплінарних досліджень, їх скерованість на вирі-

шення складових завдань, які є споріднені із територіальним плануванням, управлінням і прое-

ктуванням, що привели до виробництва інтегрованих ГІС, які характеризувалися універсальніс-

тю. 

Якщо перший етап розвитку геоінформаційних систем багато хто називає піонерним, то 

другий - етапом державних ініціатив.  

Третій період розвитку ГІС почався в 1980-х роках і триває по теперішній час. Його 

основною рисою став бурхливий розвиток корпоративних і розподілених геоданих на основі 

комерціалізації геоінформаційних технологій, інтеграції ГІС і СУБД, а також розробки мереже-

вих додатків. Для 80-х років XX ст. притаманне збільшення політичного, комерційного та нау-

кового інтересу до ГІС. Це в свою чергу призвело до посилення конкуренції, і як наслідок – ак-

тивізації досліджень та вдосконалення. Почалися процеси глобалізації геоінформаційної інфра-

структури. Багато фахівців називають цей етап користувацьким, коли конкуренція призводить 

до того, що головну роль на ринку починає грати покупець, його вподобання і потреби. Велику 

роль в активізації розробки геоінформаційних технологій зіграло поява безкоштовних ГІС. 

ГІС – це одна з найперспективніших технологій, яка активно розвивається і вдосконалю-

ється. Підраховано, що понад 60 відсотків сукупної інформації, яка міститься в корпоративних 

базах даних, має просторову прив'язку. В цілому ж вона вміщує більше 70 відсотків всієї інфо-

рмації, яку використовує людина. 

  


