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Сьогодні на ринку представлений великий вибір картографічних 

сервіс, який зумовлений їхнім активним використанням на веб-сервісах 

різного типу. Наприклад, у сфері маркетингу для залучення клієнтів та 

просування бізнесу. [1]  

Картографічний сервіс — це спеціалізована інформаційна система, 

що надає просторові дані у вигляді інтерактивної карти. [2] Сервіси такого 

типу використовують для представлення місця розташування установ, 

різноманітних закладів, певних подій, для відображення маршруту чи 

певної бази маршрутів абощо. Майже кожен веб-сайт у мережі Інтернет 

використовує картографічний сервіс.  

На ринку картографічних сервісів найпопулярнішими можна 

вважати такі: Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap та 2GIS. Нижче 

представлено порівняльну таблицю даних сервісів, а також особливостей 

використання API (Application Programming Interface; укр. інтерфейс для 

програмування застосунків) — інтерфейс, який дозволяє розробникам 

використовувати готові блоки для побудови програми [3]: 

 

Таблиця 1. — Порівняльна таблиця популярних картографічних 

сервісів 
Критерії 

порівнян

ня 

Google Maps Bing Maps OpenStreetMap 2GIS 

Відображе

ння 

елементів 

на карті 

o Це карта 

усього світу, 

проте на ній 

краще 

відображені 

великі міста.  

o Об’єкти 

добре видно при 

достатньому 

збільшенні 

карти.  

o Карта 

світу, на якій 

краще 

відображені 

великі міста.  

o Об’єкти 

добре видно 

тільки при 

достатньому 

збільшенні 

карти. 

o Карта 

світу, яка 

доповнюється 

користувачами 

o Об’єкти 

добре видно при 

невеликому 

збільшенні карти 

o Карта 

країн СНД 

o Об’єкти 

добре видно при 

невеликому 

збільшенні 

карти. 

Побудова 

маршрутів 

за 

допомого

ю сервісу 

o Можна 

прокладати 

різноманітні 

маршрути: 

автомобільні, на 

громадському 

o Картогра

фічний сервіс 

дозволяє 

користувачам 

прокладати 

маршрути: на 

o За 

допомогою 

інструментів 

даного 

картографічного 

сервісу можна 

o Можна 

прокладати 

маршрути 

автомобільні, 

піші, на 

громадському 



транспорті, піші, 

велосипедні, 

літаком. З 

урахуванням 

заторів на 

дорогах. 

o Додатков

о розраховується 

приблизний час 

переміщення 

прокладеним 

маршрутом та 

детальна 

інструкція як 

дістатися 

кінцевої точки.  

авто, 

громадському 

транспорті, піші. 

o Додатков

о можна 

переглянути 

затори на 

дорогах. 

o Додатков

о розраховується 

приблизний час 

переміщення 

прокладеним 

маршрутом та 

детальна 

інструкція як 

дістатися 

кінцевої точки. 

прокладати 

автомобільні, 

велосипедні та 

піші маршрути. 

o За 

допомогою 

стороннього 

сервісу 

Graphhopper 

розраховується 

приблизний час 

переміщення 

прокладним 

маршрутом та 

детальна 

інструкція як 

дістатися 

кінцевої точки. 

транспорті. 

o Додатков

о розраховується 

приблизний час 

переміщення 

прокладеним 

маршрутом та 

детальна 

інструкція як 

дістатися 

кінцевої точки.. 

Режими 

відображе

ння карт 

o Схема 

o Супутник 

o Режим 

перегляду 

вулиць 

o Схема 

o Гібридни

й вигляд 

(супутник) 

o Режим 

перегляду «З 

висоти 

пташиного 

польоту»  

o Схема o Схема 

API o Для 

використання 

обов’язково 

потрібно 

зареєструватися 

та отримати API 

key. 

o Є 

безкоштовним 

для 

використання у 

некомерційних 

проектах. 

 

o Для 

використання 

обов’язково 

потрібно 

зареєструватися 

та отримати API 

key. 

o Є 

безкоштовним 

для 

використання у 

некомерційних 

проектах. 

 

o Достатньо 

через скрипт 

підвантажити 

карту. 

o Використ

ання є 

безкоштовним. 

o Для 

використання 

обов’язково 

потрібно 

зареєструватися 

та отримати API 

key. 

o Є 

безкоштовним 

для 

використання у 

некомерційних 

проектах, не 

спрямованих на 

побудову 

маршрутів. 

Елементи 

керування 

картою 

o Масштабу

вання 

o Вибір 

режиму 

відображення 

карти 

o Перехід 

o Масштабу

вання 

o Визначен

ня місця 

розташування 

o Вибір 

режим 

o Кнопки 

переміщення 

o Масштабу

вання 

o Масштабу

вання 

o Лінійка 

o Відображ

ення шару із 

заторами на 

дорогах 



до 

повноекранного 

режиму 

o Проклада

ння маршрутів 

 

Додавання 

користувацьких 

елементів 

керування 

відображення 

карти 

o Перехід 

до 

повноекранного 

режиму 

 

Додавання 

користувацьких 

елементів 

керування 

o Перехід 

до 

повноекранного 

режиму 

o Визначен

ня місце 

розташування 

користувача    

Проаналізовані картографічні сервіси дозволяють за допомогою API 

відобразити на своєму веб-сервісі певні дані, проте деякі із них (Google 

Maps, Bing Maps, 2GIS) мають ліцензійні обмеження при безкоштовному 

використанні. Також недоліком оглянутих сервісів можна вважати 

неможливість застосування власних алгоритмів щодо карт, які не 

передбачені API певного сервісу, але стрімкий розвиток веб-картографії 

спонукає розробників розширювати можливості своїх сервісів, тому і 

можливості для користувачів API також збільшуються. Тож досліджені 

картографічні сервіси можна використовувати для достатньо серйозних 

проектів. 

 

ДЖЕРЕЛА 

1. Картографические сервисы для продвижения бизнеса / [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: https://seopult.ru/subscribe.html?id=272 

2. Хижняк Ю. Д. Обзор наиболее популярных картографических сервисов, 

предоставляющих api для разработчиков / Ю. Д. Хижняк // Научный 

журнал NovaInfo.Ru. — 2017. 

3. Что такое api в веб-приложениях и зачем он нужен / [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: https://mkdev.me/posts/chto-takoe-api-v-veb-

prilozheniyah-i-zachem-on-nuzhen 

 
 


