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У збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми та перспективи розвит-
ку геоінформатики. Публікації присвячено теорії, методиці та методології викорис-
тання сучасних геоінформаційних технологій для вирішення фундаментальних задач
в науках про Землю, комп’ютеризації та математизації в галузі екології, надро- та
природокористування.

В сборнике научных трудов рассматриваются актуальные проблемы и перспективы
развития геоинформатики. Публикации посвящены  теории, методике и методологии
применения современных геоинформационных технологий для решения фундамен-
тальных задач в науках о Земле, компьютеризации и математизации в области эколо-
гии,  недро- и природопользования.

The topical problems and prospects of development of geoinformatics are examined in
collection of scientific labours.  The publications are devoted  to the theory, method and
methodology of application of modern geoinformation technologies for the decision of
fundamental tasks in sciences about Earth, computerizing and mathematization in area of
ecology and nature management.
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