
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 2/2010106

ВСТУП
Інформація, що надходить в ор�

гани виконавчої влади, повинна
відповідати вимогам, які дозволя�
ють використовувати її з метою
прийняття управлінських рішень.
Для цього необхідно здійснювати
процес контролю над зовнішніми і
внутрішніми потоками інформації,
а також прогнозувати тенденції
змін у документообігу. Існує ряд
робіт, присвячених питанням удос�
коналення інформаційного забез�
печення в системі державного уп�
равління, якому значну увагу при�
діляли Клименко І.В., Крюков О.І.,
Линьов К.О., Лисенко Ю.Г., Осау�
ленко О.Г., Панчук А.М., Ралдугін Є.О.,
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У статті автор пропонує матричну модель, яка дозволяє досліджу4

вати інформаційні системи органів державного управління на основі

аналізу їх зовнішніх інформаційних потоків. Проведено аналіз

зовнішніх інформаційних потоків Головного управління агропромис4

лового розвитку обласної державної адміністрації. Моделі дозволи4

ли отримати прогноз надходження і відправлення інформації на на4

ступний період з врахуванням попередніх тенденцій розвитку інфор4

маційного забезпечення органу державного управління.

In the article an author offers a matrix model which allows to investigate

the informative systems of organs of state administration on the basis of

analysis of their external informative streams. The analysis of external

informative streams of Main administration of agroindustrial development

of regional state administration is conducted. Models allowed to get the

prognosis of receipt and sending of information on a next period taking

into account previous progress of the informative providing of organ of

state administration trends.
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Сендзюк М.А., Тронь В.П. та ін. Од�
нак проблеми моделювання про�
цесів розвитку інформаційного за�
безпечення в системі органів вико�
навчої влади досліджено недостат�
ньо.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Органи виконавчої влади прий�

мають і надсилають документи, що
складають зовнішні потоки інфор�
мації в органи вищого рівня держав�
ного управління і здійснюють доку�
ментообіг з організаціями нижчого
рівня. Важливе місце в цих процесах
займають галузеві підрозділи орга�
нів виконавчої влади. Для упорядку�
вання процесів надходження і

відправлення інформації в цих орга�
нах необхідно визначити тенденції
розвитку їх зовнішнього документо�
обігу.

Метою даної роботи є моделю�
вання зовнішніх інформаційних по�
токів органу виконавчої влади.

Об'єктом і базою дослідження є
інформаційна система Головного
управління агропромислового роз�
витку Чернігівської обласної дер�
жавної адміністрації.

Предметом дослідження є теоре�
тичні положення та прикладні підхо�
ди до моделювання зовнішніх інфор�
маційних потоків у органах виконав�
чої влади.

РЕЗУЛЬТАТИ
Одним з галузевих підрозділів

обласної державної адміністрації
є Головне управління агропромис�
лового розвитку. Структурна схе�
ма зовнішніх інформаційних по�
токів Головного управління агро�
промислового розвитку зображе�
на на рис. 1.

До складу інформаційних дже�
рел, що беруть участь у цьому обміні,
належать:

— Міністерство аграрної політи�
ки України, Державні комітети, які
здійснюють державне керівництво
АПК України;

— апарат обласної державної
адміністрації Чернігівської об�
ласті;

— Секретаріат Президента Ук�
раїни, Верховна Рада України, Кабі�
нет Міністрів України, інформацій�
ний обмін з якими здійснюється че�
рез апарат ОДА або Мінагрополіти�
ки;

— Міністерство економіки Ук�
раїни, яке здійснює інформаційний
обмін через апарат ОДА або Мінаг�
рополітики;

— районні управління агропро�
мислового розвитку (РУАР) і рай�
онні державні адміністрації Чернігі�
вської області;

— "інші" — джерела, які не під�
падають під вищезгадані категорії;

— зведення — оперативна інфор�
мація з районів.

Дані про інформаційні потоки
збиралися шляхом аналізу бази да�
них Головного управління агропро�
мислового розвитку. Вони зберіга�
ються на сервері комп'ютерної сис�
теми, а також у реєстраційних запи�
сах канцелярії [73].

Аналіз кількості інформації, що
надходить, а потім, після обробки,
повертається з Головного управлін�
ня в організації зовнішнього середо�
вища показує, що вхідні і вихідні по�
токи для таких організацій, як Мі�
ністерство аграрної політики Украї�
ни, апарат обласної державної ад�
міністрації та для категорії "Інші",
відрізняються не більш ніж на 22%.
Для таких елементів системи як
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"РУАР і райдержадміністрації",
кількість вхідних і вихідних доку�
ментів відрізняється значно більше,
при цьому переважає вхідна інформа�
ція. Такі організації, як Секретаріат
Президента України, Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України,
Мінекономіки, надсилають інформа�
цію через органи виконавчої влади
регіонів, але не збирають звітності.
Це пояснюється тим, що в районні уп�
равління агропромислового розвит�
ку, а також в райдержадміністрації
надходить управлінська інформація
як з центральних органів влади, так і
з Головного управління агропромис�
лового розвитку. Потоки оператив�
них даних з районів належать до ка�
тегорії "Зведення", які надходять в
Головне управління електронною по�
штою з сезонною періодичністю. Зво�
ротний зв'язок по цій інформації
здійснюється за допомогою таких ка�
налів, як "РУАР і райдержадмініст�
рації" та "Інші". Тому кількість
вхідної і вихідної кореспонденції тут
значно відрізняється.

Для моделювання застосову�
ється матриця, в якій елементами є
інтенсивність інформаційних по�
токів. Певний інформаційний потік
між елементами системи відобра�
жається як матриця, в якій рядка�
ми є значення інтенсивностей пото�
ку інформації за роками за певний
квартал, а стовпцями — значення
квартальних інтенсивностей за пев�
ний рік. Така матриця для інформа�
ційного потоку між елементами i,j
для даних на N років має наступний
вигляд [4]:

 ,

де — інтенсивність інформац�
ійного потоку між елементами i,j си�
стеми за k�й квартал m�го року;
k приймає значення від 1 до 4.

Елемент відображає інтен�
сивність інформаційного потоку між
елементами i,j у першому кварталі
першого року, елемент — у пер�
шому кварталі другого року і т. ін. У
той же час елемент — відображає
інтенсивність інформаційного пото�
ку в другому кварталі першого року,
а елемент — у третьому кварталі
першого року.

У результаті моделювання отри�
муємо графік інтенсивностей інфор�
маційних потоків (рис. 2).

Для розрахунків використо�
вується формула:

 ,
де m — порядковий номер року

від початку моделювання;
a, b — емпіричні коефіцієнти.

Для отримання формули викори�
стовується функція програми Excel
"Додати лінію тренду".

Аналіз надходження і відправ�
лення інформації в органі держав�
ного управління відбувається за
допомогою електронних таблиць,

які описують інформаційний обмін
з джерелами інформації. Сумарна
кількість інформації в потоках
знаходиться шляхом побудови за�
гальної моделі надходження ін�
формації. На рис. 3 зображені гра�
фіки надходження інформації з

Рис. 1. Структурна схема зовнішніх інформаційних потоків Головного
управління агропромислового розвитку.

Рис. 2. Моделювання інформаційних потоків

Рис. 3. Результати моделювання надходження документів
до Головного управління агропромислового розвитку з ОДА на період

з 2001 по 2008 роки
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обласної державної адміністрації,
один відображає фактичне над�
ходження документів, а інший от�
риманий шляхом моделювання.
Аналогічно будуються графіки
надходження і відправлення ін�
формації з всіма джерелами ін�
формації.

Для аналізу загального надхо�
дження і відправлення інформації
знаходилася сума інтенсивностей
потоків, які були отримані за допо�
могою математичних моделей окре�
мих потоків надходження і відправ�
лення інформації для всіх зовнішніх
джерел (табл. 1).

Відхилення фактичних значень
кількості інформації від отрима�
них шляхом моделювання загаль�
ного надходження інформації до
Головного управління агропро�
мислового розвитку не перевищує
9%, середнє значення відхилень
при моделюванні відправлення
складає 5,33%.

Отримані моделі дозволяють
прогнозувати надходження і від�

правлення інформації на певний пе�
ріод з врахуванням попередніх тен�
денцій розвитку інформаційного за�
безпечення. На рис. 4 показані гра�
фіки на період з 2001 по 2010 роки,
отриманий за допомогою сумарної
моделі.

ВИСНОВКИ
Результати моделювання свід�

чать, що при збереженні  тен�
денцій, які існують у документоо�
бігу Головного управління агро�
промислового розвитку Чернігі�
вської  обласної  адміністрації,
кількість отриманих документів у
2010 році складає 4386, що на
19,8% перевищить показники 2008
року, а відправлено буде 4314 до�
кументів, що перевищить показник
2008 року на 29,2%. Вирішення за�
дачі обробки інформації, обсяги
якої зростають, вимагає або знач�
ного збільшення кількості держав�
них службовців при збереженні
наявного рівня інформаційного за�
безпечення, або застосування су�

 ./ . 1-   2-   3-   4-   
 

( 2) 
 6,857x + 154,57 18,107x + 143 20,464x + 152 18,571x + 169,71
 23,75x + 75,714 25,321x + 47,571 24,536x + 66,857 31,25x + 144,29 

 ( 3)  14,929x + 63,286 12,25x + 21,571 12,25x + 31,429 19x + 43,857
 7,8214x + 78,143 11,036x + 51,429 11,107x + 58,571 13,821x + 115,86 

, ,  
( 4) 

 4,9286x + 19,857 5,0357x + 25,857 5x + 61,571 5,75x + 25,714
 0 0 0 0 

 
( 5) 

 0,5714x + 4,5714 0,5357x + 2,7143 0,7857x + 2,5714 0,4286x + 6,5714
 0,6786x + 6,4286 0,8571x + 5,7143 0,3571x + 8,7143 0,4286x + 8,5714 

 ( 6)  0,4643x + 23,286 5,1429x + 6,5714 5,8571x + 23,571 3,6429x + 16,429
 16,5x + 72,286 17,607x + 77,143 29,286x + 105,71 16,321x + 76,286 

 ( 7)  22,393x + 88,857 16,393x + 134 13,143x + 101,14 11,714x + 118,43
 20,357x + 78,857 18,314x + 128,4 9,6429x + 106,43 8,7857x + 123 

 ( 8)  24 156 264 159 
 0 0 0 0 

: 
 60,143x + 378,43 57,464x + 489,71 57,5x + 636,29 59,107x + 539,71 
 69,107x + 311,43 72,214x + 312,71 74,929x + 346,29 70,607x + 468 

Таблиця 1. Математичні моделі надходження інформації до Головного управління й її відправлення
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Рис. 4. Моделювання процесів надходження і відправлення інформації на
період з 2001 по 2010 роки

часних інформаційних технологій.
При збереженні наявного рівня
інформаційного забезпечення в
органах державного управління
збільшення кількості службовців
повинно складати 29%.  Такий
шлях вимагає великих витрат на
персонал організації і не гарантує
якісного виконання обов'язків за
наявності інтенсивних інформац�
ійних потоків. Тому доцільним є
шлях підвищення ефективності
функціонування органу державно�
го управління, який передбачає ви�
користання сучасних інформацій�
них технологій.
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