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ВСТУП
Даний посібник підготовлено спеціально для фахівців у сфері містобудування і просторового
розвитку з урахуванням особливостей виконання проектів містобудівної документації, інших
робіт з просторового планування, управління розвитком України, окремих регіонів
(включаючи територіальні громади) та населених пунктів.
Посібник розроблено з метою надати чітке лаконічне керівництво із застосування
інструментарію ArcGIS. Водночас, перша частина посібника присвячена загальнотеоретичним
аспектам роботи з геопросторовими даними та побудови геоінформаційних систем. У
теоретичному блоці в загальний рисах окреслено засади формування баз геопросторових даних
у відповідності до загальносвітової концепції інфраструктури просторових даних (ІПД). На
сучасному етапі ІПД визнана світовою спільнотою як організаційно та фінансово найбільш
ефективний методологічний підхід до збору, накопичення та використання геопросторових і
статистичних даних в державі. Основними перевагами такого підходу є уникнення повторного
збору однієї і тієї ж інформації, єдина картографічна основа зберігання усіх даних, сумісність і
зіставність даних на всій території держави, а також централізованість зберігання і доступу до
офіційних джерел інформації.
У посібнику викладено керівництва для інтерфейсу версії ArcGIS 10.4, однак більшість з них є
актуальними і для інших версій ArcGIS 10 (як попередніх, так і наступних). Для швидкого
пошуку за текстом необхідної команди/інструменту радимо користуватися вікном пошуку
(викликається комбінацією клавіш Ctrl+F), вводячи до нього ключові слова.
Посібник розроблено спеціалістами ДП “ДІПРОМІСТО” за підтримки ТОВ “ЕСОММ СO” в
рамках підготовки навчальної програми з використання функціоналу ArcGIS для фахівців у
сфері просторового планування і розвитку без відриву від виробництва.
Додаткові інформаційні джерела.
Посібник є стислим викладом ключових керівництв. Для більш детального вивчення
функціонального інструментарію ArcGIS for Desktop радимо ознайомитися з матеріалами
офіційного довідкового порталу компанії Esri: http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/getstarted/main/get-started-with-arcmap.htm (посилання на російськомовну версію). На цьому
порталі матеріали доступні окрім англійської ще 6 мовами, у тому числі й російською. Для
відкриття необхідної статті радимо користуватися рядком пошуку за ключовими словами. При
відкритті однієї зі статей, виданих за результатами пошуку, ліворуч від статті відкривається
навігаційна панель, за якою можна переходити до потрібного розділу базового керівництва
користування ArcMap.
Окрім того, для ознайомлення із сучасними тенденціями розвитку програмної продукції
радимо відвідати офіційний веб-сайт компанії Esri – розробника ArcGIS: http://www.esri.com, та
веб-сайт офіційного дистриб’ютора продукції Esri в Україні – http://esri.ua/.
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