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КАРТОГРАФУВАННЯ ДИНАМІКИ НАДХОДЖЕНЬ ІНОЗЕМНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 

В статті подано основні особливості картографування економічних процесів та явищ на динамічних картах. 

Визначено передумови застосування динамічних карт, їх важливість для відображення руху та розвиток будь-якого 

явища та процесу в часі або його переміщення в просторі. Охарактеризовано способи відображення динаміки в 

умовах сучасності: застосування графічних змінних, анімацій, шкал наростаючих значків. Також визначено поняття 

динамічної генералізації. 

Практичне значення статті полягає в створенні та оформленні карти динаміки прямих інвестицій в економіку України 

станом на 2010-2016рр. Для створення карти була вивчена та проаналізована інформаційна база, визначена територія 

картографування, підібрано способи зображення та умовні позначення. В роботі подана характеристика тематичних 

картографічних блоків карти. Описано особливості технології виготовлення у програмі Adobe Premiere Pro. 

Ключові слова: карта, картографування динаміки інвестицій, іноземні інвестиції України, динамічна карта, 

картографічні анімації, способи відображення динаміки. 

 

Постановка проблеми. Прямі іноземні 

інвестиції є важливим чинником сприянню 

економічного розвитку країни. Для України, 

яка стоїть на шляху інтеграції у світове 

господарство і прагне створити відкриту 

економічну систему, участь у процесах руху 

капіталу і як імпортера, і як експортера є 

стратегічно важливим питанням. 

Найбільш наочний та зручний засіб пред-

ставлення потоку іноземних інвестицій на те-

риторії України є картографічні твори. За допо-

могою карт можна проводити просторовий 

аналіз ситуації, виявляти закономірність розпо-

ділу іноземних інвестицій, вплив економічних 

факторів на динаміку капіталовкладення. Кар-

ти іноземних інвестиції призначаються для 

органів планування і управління, для навчаль-

но-довідкових цілей. При цьому вони можуть 

бути галузевими (аналітичними) або загально-

економічними (комплексними і синтетични-

ми), охоплювати окремі господарські і адміні-

стративні райони, країни, групи країн, весь світ.  

Так як, ключову роль в економічному 

розвитку держави чи регіону відіграють 

інвестиції, то створення тематичних карт в цій 

галузі має перспективне значення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проектування та складання карт інвестиційної 

діяльності є важливим завданням в економічно-

соціальних дослідженнях. Картографуванням 

таких процесів займалися вітчизняні географ 

та картографи – А.П. Божок, М.М. Книш, 

О.І. Вісьтак, Л.Г. Руденко, Р.І. Сосса. Ці роботи 

представленні у навчальних і навчально-

довідкових атласах. 

Метою дослідження є визначення 

особливостей картографування економічних 

процесів та явищ на динамічних картах та 

створення динамічної карти надходження 

іноземних інвестицій. 

Виклад основного матеріалу. В економіч-

но-соціальному картографуванні виділяють два 

аспекти: статичний і динамічний. Статистич-

ний аспект дозволяє фіксувати інформацію про 

предмет картографування на визначену дату 

(період), що дає можливість аналізувати і 

зіставляти дані на той чи інший період. 

Динамічний аспект дозволяє відображати рух 

та розвиток будь-яких процесів та явищ, їхні 

переміщення в просторі та часі. Реалізується на 

картах оперативного або прогностичного 

значення. Ці карти мають якості довідкових 

карт, відображаючи інформацію на тривалий 

період або момент діяльності [2].  

Динамічні явища важливо вивчати за 

територіальним розподілом. В цьому випадку 

найкращим засобом є динамічні карти. Ці карти 

привертають до себе увагу географів, 

економістів, соціологів та інших спеціалістів, 

які вивчають динамічні процеси.  

У картографії існує три способи 

динамічного відображення: 

 відображення динамічних процесів на 

одній карті за допомогою стрілок, стрічок руху, 

знаків які міняють розмір в залежності від 

даних (діаграм, ареали), ізоліній; 
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 представлення динаміки за допомогою 

серій різночасових карт, знімків, фотокарт, 

блок-діаграм та ін., які фіксують стану об'єктів 

в різні моменти (періоди) часу; 

 складання карт зміни станів явища, на 

яких показуються лише зміни, а не динаміка[1].  

Сучасний розвиток комп’ютерних технологій 

дає широкі можливості  використання динаміч-

ного аспекту для складання карт. На екранах 

комп’ютерів передають динаміку, еволюцію, 

переміщення у просторі і часі за допомогою 

картографічних анімацій (динамічні послідов-

ності електронних карт).  Створення таких ані-

мацій призвело до впровадження в практику 

динамічних графічних змінних[1]. Динамічні 

зміни показника можуть відображатися за до-

помогою шкал наростаючих значків. Анімації 

дозволяють змінювати параметри об’єкта: фор-

му і розмір, колір і насиченість кольору, вну-

трішню структуру і положення значка на карті. 

Найбільш розповсюдженні анімації: перемі-

щення знаків по карті, рух стрілок, поступова 

зміна або пульсація забарвлення, вібрація ко-

льору, миготіння знаків. Таким чином можна 

привернути увагу до будь-якого важливого 

об'єкту на карті, наприклад до джерела радіацій-

ного забруднення навколишнього середовища[1]. 

Також на динамічних картах є дуже важли-

вим поняття генералізації. Динамічна генералі-

зація - механічне (анімаційне) узагальнення 

зображення, що дозволяє простежувати головні 

та найбільш стійкі в часі закономірності, типові 

довготривалі тенденції розвитку явищ за 

рахунок зміни швидкості демонстрації фільмів 

та анімацій. 

Розглянуті особливості картографування 

динамічних карт були покладенні у розробку карти 

прямих іноземних інвестицій в економіку України.  

Інформаційною базою для створення є статистичні 

дані, які відображають динаміку та структуру по 

всій території України та за її межами[5].  

На динамічній карті «Прямі іноземні інвес-

тиції в економіку України» відображено: прямі 

іноземні інвестиції інвестицій (ПІІ) з країн світу 

в економіку України, обсяг ПІІ по адміністра-

тивних одиницях України за 2010-2016рр, ПІІ 

на 100 жителів в млн.дол. США по областях.  

В загальному динамічна карта поділена на 

три тематичних блоки. У першому блоці за 

допомогою рухомої стрілки продемонстровано 

інвестиції з Російської Федерації (рис. 1).  

  
Рис. 1. Інвестиції з Російської Федерації Рис. 2. Інвестиції з країн Європи 

 

Наступний блок відображає територію 

Європи (рис. 2). У ньому показані потоки 

іноземних інвестиції з країн Європи, де розмір 

значків відповідає кількості капіталу.  

Третій блок відображає територію України 

(рис. 3). Динамічними діаграмами подана 

кількісна характеристика обсягу прямих 

іноземних інвестицій. Відносний показник 

зображується статично. Перехід між блоками 

забезпечувався за допомогою масштабування.  

Для карти України подана елементарно-ком-

бінована легенда, яка оформлена традиційним 

способом. Для відображення зміни часу подана 

стрічка руху. Кожен стовпчик діаграми 

прив’язаний до відповідної часової точки.  

Динамічна карта створена і оформлена у 

Adobe Premiere Pro СС 17. Adobe Premiere Pro – 

професійна програма нелінійного монтажу 

відео компанії Adobe Systems.  Дуже суттєвою 
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перевагою даної програми є її вільна інтеграція 

з іншими продуктами Adobe[3].  

Технологія виготовлення карти в програмі 

Adobe Premiere Pro включала такі етапи: 

- підготовка та генералізація географічної 

основи в Adobe Photoshop – нанесення тематич-

ного змісту та складання легенди; 

- розділення основи на відповідні шари, які 

потрібно змінювати у масштабі та часі; 

- підбір розташування шарів, часу, 

швидкостей для створення анімацій; 

- оформлення карти. 

 
Рис. 3. Обсяг прямих іноземних інвестицій 

 

Висновки. Україна на сьогоднішній день має 

потужний, але нереалізований інвестиційний 

потенціал, розвиток якого стримується 

чинниками економічного характеру. 

Проаналізувавши надходження іноземних 

інвестицій в Україну за останні роки можна 

зробити висновки, що теперішня нестабільна 

політична та економічна ситуація в країні 

негативно посприяла на залучення прямих 

іноземних інвестицій в Україну. Інвестиції на 

території країни розподілені досить 

нерівномірно – в економічно та соціально 

розвинутих регіонах обсяг капіталовкладень 

значно перевищує показники, ніж в менш 

розвинутих регіонах.  Наочне зображення, 

тобто картографічна модель, найкраще показує 

дану ситуацію по території країни. 

Результатом дослідження  є створення 

динамічної карти, яка відображає динаміку 

прямих іноземних інвестицій в економіку 

України за 2010-20016рр. Картографічний твір 

може мати значення в організаціях які 

займаються економічним розвитком, 

інвестиційною діяльністю, розвитком регіонів 

та інших відомствах які складають і 

використовують карти і атласи. 
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Киндзерская Т.В. 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ 

В статье представлены основные особенности картографирования экономических процессов и явлений на 

динамических картах. Определены предпосылки применения динамических карт, их важность для отражения 

движения и развитие любого явления и процесса во времени или его перемещения в пространстве. Охарактеризованы 

способы отображения динамики в условиях современности: применение графических переменных, анимаций, шкал 

нарастающих значков. Также определено понятие динамической генерализации. 

Практическое значение статьи заключается в создании и оформлении карты динамики прямых инвестиций в 

экономику Украины по состоянию на 2010-2016рр. Для создания карты была изучена и проанализирована 

информационная база, определенная территория картографирования, подобрано способы изображения и условные 

обозначения. В работе представлена характеристика тематических картографических блоков карты. Описаны 

особенности технологии изготовления в программе Adobe Premiere Pro. 

Ключевые слова: карта, картографирования динамики инвестиций, иностранные инвестиции Украины, 

динамическая карта, картографические анимации, способы отображения динамики. 

 

Kindzerska T. 

MAPPING OF THE DYNAMICS OF FOREIGN INVESTMENTS IN UKRAINE 

The article presents the main features of mapping economic processes and phenomena on dynamic maps. The preconditions 

for the dynamic maps usage, their importance for the reflection of motion and the development of any phenomenon and process 

in time or its displacement in space are determined. The methods of displaying dynamics in modern conditions are described: 

application of graphic variables, animations, scales of growing icons. The concept of dynamic generalization is defined. 

The practical significance of the article is to create and design a map of the dynamics of direct investments into the Ukrainian 

economy as of 2010-2016. The information base was analyzed, the mapping area was defined, the image methods and symbols 

were selected to create the map. The paper describes the characteristics of thematic cartographic blocks of the map. Features 

of manufacturing technology of map creation in Adobe Premiere Pro are described. 

Key words: map, mapping of dynamics of investments, foreign investments of Ukraine, dynamic map, cartographic animations, 

ways of displaying dynamics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


