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КАРТОГРАФУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Висвітлено особливості створення та використання карт інвестиційної діяльності (ІД). Виділено територіальні рівні карто-

графування ІД. Подано класифікацію методів картографування ІД. Побудовано схему способів картографічного зображення ІД. 

Запропоновано типи аналітичних карт, які відображають можливість використання різноманітних статистичних показників ІД. 

Представлено послідовність створення карти ІД реґіону (на прикладі Львівської області). На основі використання перелічених 

способів картографічного зображення побудовано карту ІД Львівської області. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, карта, картографування.

O. Horovyi 

MAPPING OF INVESTMENT ACTIVITY 
Creation and the use of investment activity maps features (IA) are reported. Territorial levels of IA mapping are selected. IA mapping 

methods have been classified. A scheme of IA cartographic image modes has been built. Types of analytical maps that reflect the use of 

various statistical indicators of IA have been proposed. A sequence of IA maps drawing of the region is presented (on the example of Lviv 

region). On the basis of these cartographic images modes the IA map of Lviv region has been built.

Keywords: investment activity, map, mapping.

О.В. Горовой

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Освещены особенности создания и использования карт инвестиционной деятельности (ИД). Выделены территориальные 

уровни картографирования ИД. Представлена классификация методов картографирования ИД. Построена схема способов кар-

тографического изображения ИД. Предложены типы аналитических карт, отражающих возможность использования различных 

статистических показателей ИД. Представлена последовательность создания карты ИД региона (на примере Львовской области). 

На основе использования перечисленных способов картографического изображения построена карта ИД Львовской области.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, карта, картографирование.

Вступ. Ключову роль в економічному розвитку 

держави або її регіонів відіграють інвестиції, які є 

стимулятором реіндустріалізації території, сприя-

ють реконструкції існуючих та виникненню нових 

підприємств і науково-технічних та промислових 

кластерів. 

У цьому контексті важливу роль відіграє карто-

графування інвестиційної діяльності (ІД). Карти ІД, 

її територіального розподілу та динаміки дозволя-

ють спостерігати зміну ІД регіону в просторі та часі, 

а також аналізувати її подальші перспективи.

Вихідні передумови. Створення і видання карт 

ІД є одним із завдань суспільно-географічних дослі-

джень. Картографування геоекономічних процесів 

висвітлено у працях українських географів і кар-

тографів – А.П. Божок, О.І. Вісьтак, А.П. Голікова, 

Я.І. Жупанського, М.М. Книш, І.Ю. Левицького, 

Г.П. Підгрушного, Л.Є. Осауленко, І.І. Ровенчака, 

Л.Г. Руденка, Р.І. Сосси, О.І. Шаблія. Дослідження, 

присвячені картографуванню інвестиційної діяль-

ності, представлені обмеженою кількістю наукових 

праць (роботи Ю.Д. Качаєва) і представлені в кра-

єзнавчих, навчальних та навчально-довідкових ат-

ласах. 

Метою статті є висвітлення головних особли-

востей відображення з допомогою картографічного 
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методу геопроцесів в інвестуванні; виявлення те-

риторіальних рівнів картографування ІД; характе-

ристика методів і способів картографування ІД та 

їх практичне використання; побудова послідовності 

створення карти ІД та її практична реалізація. 

Виклад основного матеріалу. Початок нового 

тисячоліття ознаменувався комп’ютеризацією усіх 

сфер суспільства. Інформація стає одним із голов-

них ресурсів, і тому ефективність її передання та 

застосування залежить від форми її представлення. 

Картографічний метод є одним із головних у су-

спільній географії. Він передбачає створення карто-

графічних моделей (окремих карт, серій карт, атла-

сів) та одержання нового знання шляхом їх аналізу 

і перетворення. Карта – це носій геопросторової 

інформації, її зберігач і передавач [7, с.276].

Сучасна суспільно-географічна картографія 

розширює тематику своїх досліджень. Зв’язки кар-

тографії з економікою, особливо з інвестуванням, 

зумовили появу тематичних карт ІД.

Система методів картографування є досить роз-

галуженою. Методи картографування ІД можна по-

ділити на групи:

а) за часом виникнення – традиційні (картогра-

фічної генералізації, статистичний та ін.) та нові 

(геоінформаційний);

б) за умовами картографування – польові та ка-

меральні [4, с.10-11].

Ураховуючи галузево-територіальну струк-

туру ІД, можна виділити такі рівні картографу-

вання: районний, обласний, загальнодержавний, 

міждержавний, субрегіональний та глобальний. 

Картографування на рівні дрібнішому за районний 

є ускладненим, оскільки статистичні показники ІД 

на цьому рівні здебільшого не відображаються.

Розглядаючи особливості геопросторової органі-

зації інвестиційних об’єктів, процесів і явищ, спосо-

би картографічного зображення ІД можна класифі-

кувати таким чином (рис.1). 

Для створення карти ІД обрано Львівську об-

ласть як регіон, що вирізняється значними обсяга-

ми іноземних інвестицій, а за рівнем інвестиційної 

привабливості поступається лише Харківській та 

Донецькій областям [1]. 

Основою для побудови карт ІД є статистичні 

дані, які відображають структуру, динаміку та ге-

опросторову організацію ІД у Львівській області. 

Для створення карт ІД можна використовувати 

такі статистичні дані: обсяги і динаміка прямих 

іноземних, капітальних інвестицій та інвестицій в 

основний капітал, галузева структура інвестицій в 

основний капітал, поширеність закладів інвестицій-

ної інфраструктури – банків, страхових організа-

цій, депозитарних установ, спільних підприємств, 

а також комплексні показники, зокрема рівень ін-

вестиційної привабливості, який обчислюється за 

декількома соціально-економічними складовими 

(рівні загальноекономічного і соціального розвитку, 

розвитку інвестиційної інфраструктури, фондового 

ринку, інвестиційного ризику) [5, с.57-78].

Об’єкти і явища, відображені на картах ІД 

Львівщини, розміщуються по території доволі не-

рівномірно, тому деякі з них приурочені до дрібних 

ділянок, які у масштабі карт наближаються до точки 

(населені пункти, інвестиційні центри тощо), інші 

вирізняються великою площею, які чітко оконту-

рюються навіть на дрібномасштабних картах. 

Беручи до уваги різноманітність та особливос-

ті показників картографування ІД, можна зробити 

такі висновки щодо використання способів карто-

графічного зображення для їх відображення:

1) найдоцільніше використовувати спосіб карто-

грами для відображення усієї сукупності відносних 

показників ІД (показник прямих іноземних, капі-

тальних інвестицій та інвестицій в основний капітал 

на одну особу);

2) необхідно використовувати спосіб картодіа-

грами для картографування даниз, які показують 

структуру та динаміку ІД (капітальні інвестиції за 

видами економічної діяльності та за джерелами 

фінансування, прямі іноземні інвестиції за видами 

економічної діяльності та ін.). 

Саме ці способи картографічного зображення 

показують головні особливості ІД обласного регіо-

ну, проте це не виключає 

використання інших спо-

собів, наприклад якісно-

го фону, при поєднанні з 

математичними методами 

(багатовимірним таксо-

номічним чи кластерним 

аналізом).

Необхідно також 

роз глянути типи карт, 

які можна створювати 

для характеристики ІД. 

Ураховуючи вищезазна-

чені фактори, можна 

констатувати доцільність 

створення аналітичних 

карт, що представляють Рис.1. Способи картографічного зображення інвестиційної діяльності
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один показник (наприклад, карти «Галузева струк-

тура інвестицій в основний капітал», «Прямі ін-

вестиції з Львівської області у господарство інших 

країн» тощо), та комплексних карт, які відобража-

ють декілька показників картографування (обсяг 

прямих іноземних інвестицій та капітальні інвести-

ції на одну особу). 

У загальному вигляді послідовність виконання 

карти ІД Львівської області можна представити у 

такому вигляді:

– збір і опрацювання літературних, статистич-

них та картографічних матеріалів;

– аналіз економічного стану Львівської області;

– аналіз ІД області;

– вибір способів картографічного зображення;

– оцифрування карти Львівської області;

– виготовлення карти ІД на основі опрацьованої 

інформації;

– формулювання висновків та узагальнень.

Карта ІД Львівської області побудована на єди-

ній типовій загальногеографічній основі масштабу 

1: 1 000 000. Вона охоплює відображення річок, меж 

області і районів, районних центрів, міст обласного 

підпорядкування та м. Львова. Загальногеографічна 

основа створена шляхом оцифрування і векториза-

ції адміністративної карти Львівської області. Для 

побудови карти обрано тематичні шари (картогра-

ми), оскільки вони є найбільш зручними й інформа-

тивними для відображення ІД у розрізі адміністра-

тивних районів. 

Рис.2. Інвестиційна діяльність Львівської області
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ГЕОГРАФІЧНА КАРТА «УКРАЇНА. ДОНБАС» 
ЯК ГЕОПРОСТОРОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО

Стаття знайомить з виданням карти «Україна. Донбас». Вказано на актуальність та важливість картографування сучасних 

військових конфліктів на території України. Проаналізовано структуру карти, способи подання інформації. Описано схему 

компонування картографічного видання. Розкрито історичні, етнічні, культурні та економічні аспекти формування території 

Донбасу. Наведено причини та хронологію російсько-української війни на Донбасі.

Ключові слова: карта, Донбас, картографічна інформація, інформаційна війна.

При оформленні карти ІД Львівської області 

(рис.2) використовувався значний арсенал карто-

графічних зображувальних засобів – від простих 

геометричних значків до картограм у поєднан-

ні зі складними діаграмними фігурами. Карта ІД 

Львівщини є картою з двома тематичними шарами: 

шар картограми і шар значків та діаграм. Для вибо-

ру числових меж інтервалів картограми використо-

вувався прийом рівного розподілу значень.

Висновки. Зростання інвестиційної привабли-

вості регіонів України, їх реіндустріалізація та ство-

рення вільних економічних зон і зон пріоритетного 

розвитку створюють потребу у картографуванні 

ІД. На основі цих карт проводитиметься цілісна со-

ціально-економічна оцінка відповідних територі-

альних комплексів національного чи регіонального 

значення. 

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на 

створення електронних карт ІД з елементами анімації, 

навігації та використанні динамічних спецефектів.

Карти ІД можуть бути орієнтовані не лише на пе-

ресічних користувачів, що мають потребу в геопро-

сторовій інформації, а й на фахівців, яким необхідні 

актуальні та достовірні дані, зокрема фахівців в еко-

номічній галузі, управлінців різних категорій тощо. 

Рецензент – доктор географічних наук, 
професор О.І. Шаблій
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