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Використання візуалізованих даних важлива складова під час висвітлення 

діяльності органів публічної влади. Візуалізація допомагає структурувати та 

конкретизувати інформацію за для якісного та швидшого донесення суті 

громадськості. Надано аналіз типів візуалізації. Розглянуто gis-технології, як одну 

з типів візуалізації даних.  
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На сучасному етапі розвитку суспільства, інформаційних технологій – 

візуалізація інформації є одним з важливих елементів у процесі висвітлення 

діяльності органів публічної влади. Використання різноманітних діаграм, схем, 

рисунків, графіків, порівняльних таблиць є необхідною складовою під час  

створення звітів, висвітлення заходів, представлення планів роботи тощо. 

Візуалізація інформації допомагає більш якісно представити інформацію та 

громадськості.  

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]. 

Під час візуалізації даних важливо пам’ятати, що тільки якісні, добре 

структуровані дані можливо візуалізувати. Під час візуалізації потрібно також 

бачити конкретну ціль: для чого буде створено – таблицю, діаграму, т.п., та що 

вона повинна відображати. Загалом існують наступні типи візуалізації: 



- детерміновані залежності: графіки, діаграми, тимчасові ряди; 

- статистичні розподілу: гістограми, матриці діаграм розсіювання; 

- ієрархії: діаграми зв'язків, дендрограми; 

- мережі: графи, дугові діаграми; 

- геовізуалізація: карти, картограми. 

Особливу роль відіграють gis- технологій, що дозволяють полегшити 

сприйняття картографічних 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]. 

GIS аналіз дозволяє встановити 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 [4].  

Використання візуалізованих даних під час висвітлення діяльності органу 

публічної влади на сучасному етапі розвитку суспільства та інформаційних 

технологій допомагає швидше та ефективніше донести необхідну інформацію до 

громадськості. Таким чином, акцентувати увагу на різних аспектах даних, 

зменшити інформаційне перевантаження, проаналізувати великий набір даних, 

підкреслюючи необхідні взаємозв’язки, уникнення спотворення інформації та 

акцентування на суті. 
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