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Впровадження політики відкритих даних можливо тільки при 

реформуванні української геології на основі сучасних тенденцій 

розвитку геології у світі. 
 

Пріоритетами у діяльності української геології повинно бути: 

• Розкриття мінерально-сировинного потенціалу для поточного розвитку 

економіки та його збереження для майбутніх поколінь України  через геологічні 

знання. 

• Дослідження з метою досягнення “зеленого” освоєння мінеральних ресурсів, 

прогнозування наслідків видобутку корисних копалин. 

• Моніторинг підземних вод та небезпечних геологічних процесів для 

забезпечення безпеки середовища та  зниження ризиків. 

• Створення Бази даних геологічних знань та забезпечення відкритості 

геологічної інформації. 

• Поширення геологічних знань для розвитку суспільства - від  освіти до розвитку 

мінерально-сировинної бази. 



З метою підвищення рівня відкритості геологічної інформації для 

фахівців та широкого загалу зацікавлених надрокористувачів, ДНВП 

«Геоінформ України» на своїх сайтах http://geoinf.kiev.ua  та 

http://minerals-ua.info  розмістив ряд інформаційних сервісів, які 

забезпечують безпосередній доступ до просторової інформації та 

баз даних, які зберігаються та адмініструються підприємством. 
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Загальна інформація про геологію України (карта 1:1000000 підтримується 

 на світовому порталі OneGeology. 



Кожен об‘єкт карти має семантичні параметри.  

Для геологічних різновікових утворень – це вік за стандартною 

стратиграфічною шкалою, та генетичний тип, для розломів – тип 

розлому та його назва (при наявності).  

Для проявів і родовищ – назва, основні і супутні корисні копалини. 

Це дозволяє забезпечувати основні функції карт на порталах. 

 



Всі об’єкти електронних карт порталів зберігаються в СУБД ORACLE 

у вигляді об’єктів із картографічною прив’язкою. Модернізація даних 

у базах автоматично призводить до оновлення карт. 

 



Метадані допомагають розмістити електронні карти і бази даних на 

спеціалізованих порталах метаданих 



На сайтах існує можливість завантаження картографічних даних у 

поширених форматах 



Надається можливість завантаження із сайту виданих матеріалів 

Держгеолкарти-200. Обираючи лист на картограмі, а зі списку 

потрібну карту, з вікна карти користувач може завантажити 

зображення у форматі GeoPDF. 

 



Для одержання просторової інформації із файлів geoPDF необхідно 

використовувати програму Adobe Reader. З розділу головного меню 

«Редагування»  слід  вибрати «Аналіз». Це дає доступ до 

інструментів для роботи з картографічною інформацією файлу, 

зокрема, «Вимірювання» дає можливість виміряти віддаль між 

точками, довжину ламаної  або площу довільного многокутника на 

карті. «Геопросторове місце» надає геодезичні координати обраної 

точки. 

 



Частина листів побудована у вигляді .shp файлів. Їх експортовано у  

формат geoPDF із функціями розділу по шарах і об’єктах та 

включенні просторової прив’язки. При використанні такого файлу 

крім функцій, наведених вище, стають доступними управління 

шарами карти та одержання інформації по об’єктах карти. 

 



Геологічні знання мають суттєві  відмінності від знань в інших областях. 

Це наслідок того, що процес отримання геологічної інформації вимагає 

величезних витрат: буріння, проведення геологічних і геофізичних 

зйомок, дистанційного зондування землі, лабораторних робіт, проведення 

моніторингу тощо. Отримана різними способами інформація багаторазово 

синтезується і аналізується з використанням відомих на даний момент 

технологій для прогнозування, створення геологічних карт, підрахунку 

запасів корисних копалин.  

Ключовим елементом функціонування бази даних геологічних знань є 

Відкриті дані (Open Data). 

 

Досвід успішних країн свідчить, що обмін інформацією є запорукою 

прогресу і зростання. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


