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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В СОЦІАЛЬНОМУ МОНІТОРИНГУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті розглянуто можливість застосування геоінформаційних
технологій при виконанні соціального моніторингу Чернігівської області
та надані приклади їх використання. Описані основні функції і показана
функціональна схема ГІС соціального моніторингу.
Ключові
слова:
соціальний
моніторинг,
геоінформаційні
технології, геоінформаційні системи, функції ГІС.
В. И. Зацерковный, к.т.н., доцент
С. В. Кривоберец, аспирант
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОЦИАЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В
статье
рассмотрена
возможность
применения
геоинформационных
технологий
при
выполнении
социального
мониторинга Черниговской области и предоставлены примеры их
использования. Описаны основные функции и показана функциональная
схема ГИС социального мониторинга.
Ключевые слова: социальный мониторинг, геоинформационные
технологии, геоинформационные системы, функции ГИС.
V. Zatserkovny, S. Kryvoberets
THE APPLICATION OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES
IN SOCIAL MONITORING OF CHERNIHIV REGION
The possibility of application of GIS technologies in social monitoring of
Chernihiv region is revealed in the article. The examples of the application of
these technologies are also presented. The basic functions and GIS function
chart of social monitoring are described.
Keywords:
social
monitoring,
geoinformation
technologies,
geoinformation systems, GIS functions.
Актуальність теми дослідження. Для вирішення соціальних
проблем, підвищення стандартів життя кожного громадянина…
Постановка проблеми. Наслідки глобалізації вимагають досягнення
міжнародних і соціальних стандартів…
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з найважливіших
напрямків удосконалення соціальної допомоги…
Постановка завдання. Цілі розвитку передбачають скорочення…
Виклад основного матеріалу. Вищезазначені умови…
Висновки. Основним призначенням ГІС…
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Умов. друк. арк. 14,81. Обл.-вид.арк. 8,76.
Наклад 500 прим. Зам. № 044.012.008.000.000

Державний інститут економіки і управління
14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи
серія ДК № 3113 від 19.02.2008 р.
Віддруковано технічними засобами в редакційно-видавничому відділі
Чернігівського державного інституту економіки і управління
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