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Використання GIS-технологій в діяльності органів публічної влади 

 

Нові інформаційні технології посідають важливе місце в культурно-

політичному житті суспільства. Наразі, в Україні відбувається становлення 

інформаційного суспільства і необхідним є використання інформаційних 

технологій не тільки в приватному секторі, а й у діяльності органів влади. 

Більшість органів влади мають свої сайти та сторінки у соціальних мережах. Де 

користувачі можуть ознайомитись з актуальною інформацією щодо активностей 

органу влади, заходів, що проводяться, переглянути звіти, ознайомитись з 

необзідною інформацією щодо звернень.  

Взагалі інформаційні ресурси належать до найважливіших ресурсів, без 

впровадження яких неможливо виконувати функції управління. Обґрунтованість, 

правильність прийняття управлінських рішень залежить від рівня використання 

інформаційних ресурсів і застосування багатоваріантних оптимізаційних 

соціально-економічних розрахунків [1]. 



Особливу роль відіграє питання візуалізації інформації в процесі 

висвітлення діяльності  органу влади. Візуалізація та викорстання gis- технологій 

дозволяє полегшити сприйняття даних. 

Оперативне представлення всім суб’єктам управління достовірної 

інформації про інфраструктуру і соціально-економічний розвиток об’єктів 

управління в територіальночасовому розрізі є основною метою створення 

відповідного програмного забезпечення і бази даних геоінформаційних систем [2, 

С.133]. 

За допомогою GIS-технологій можливо створити інтерактивну карту 

райноу, де можна позначити всі неохідні об’єкти соціальної інфраструктури, 

медичні заклади, органи влади, освітні заклади. Також безпосередьньо на карту 

можна нанести графік роботи цих закладів. GIS аналіз дозволяє встновити 

закономірності розподілу і просторові взаємозв’язки у даних. Результати дають 

можливість встановити потрібне місце, сконцентрувати зусилля в потрібному 

напрямі або зробити якнайкращий вибір, зістівляючи місцеположення об’єктів. До 

GIS відносятиться навігація, базова картграфія, гедезичні дані, топографічне 

картування, тощо. 

Користувачами GIS систем можуть бути державні структури всіх рівнів, всі 

громадяни, при цьому одні та інші можуть одночасно бути і споживачами, і 

постачальниками просторової інформації. Система об'єднує інформацію із різних 

джерел, зв’язати її з визначеним географічним положенням, із проміжком часу або 

із одним та іншим [3]. 

Геоінформаційні системи поєднують традиційні операції при роботі з 

базами даних - запит і статистичний аналіз - з перевагами повноцінної візуалізації 

та географічного (просторового) аналізу, що надає карта. Саме це надає 

можливості для застосування GIS у вирішенні широкого спектра завдань (аналіз 

явищ і подій, прогнозування ймовірних наслідків, плануванням стратегічних 

рішень. Дані в геоінформаційних системах зберігаються у вигляді набору 



тематичних шарів, що об'єднані на основі їхнього географічного положення. Цей 

гнучкий підхід і можливість геоінформаційних систем працювати як з 

векторними, так і з растровими моделями даних, ефективний при рішенні будь-

яких задач, що стосується просторової інформації [4].  

Візуалізація даних за допомогою гіс технологій активно використовується 

як НГО так і органами влади для вирішення управлінських завдань, висвітлення 

проблем та візуалізації даних щодо доспупності медичних та соціальних послуг у 

населених пунктах. За домомогою створення таких карт можна візуально 

продемонструвати куди люди здебільшого звертаються для отримання медичних, 

адміністративних, соціальних послуг, відстань до закладів та установ. Візуалізація 

такої інформації дуже часто використовується під час створення планів 

реагування під час конфлікту на Сході України, де з початком конфлікту було 

змінено як адміністративний розподіл, підпорядкування територій, відбулась 

руйняція соціальних зв'язків, було повністью змінено географію звернень людей 

до закладів соціальної інфораструктури, медичних, освітніх закладів. Створюючи 

такі карти можна побачити та прослідкувати процес збільшення навантаження на 

всю соціальну інфраструктуру, враховуючи фактор збільшення звернень,  а також 

об'єкти які було ушкоджено внаслідок обстрілів. Міжнародні гуманітарні 

організації досить часто використовують таку візуалізацію для привернення уваги 

як державних органів влади, так і донорських організацій до проблем, які 

породжені конфліктом на Сході. Візуалізація допомагає порівняти ситуацію та 

навантаження на інфрастуктуру у період до 2014 р. та сучасний період. Краща 

візуалізація допомагає виявити та показати проблеми, які є актуальними сьогодні. 

Локальне вирішення яких дозволить запобігти соціальної напруги та покращити 

рівень надання послуг отримувачам. 
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