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У статті досліджується змістовна складова інформації, що посту3
пає з органів державного управління загальнонаціонального рівня на
місцевий шляхом моделювання процесів самоорганізації в системі
державного управління з визначенням показників значимості інфор3
мації. Моделювання здійснюється із застосуванням дворівневої мо3
делі. На першому рівні моделі представлена інформація, яка посту3
пає на регіональний рівень із загальнодержавного, на другому —
відображуються процеси передачі інформації на районний рівень.

Content compound of information is investigated in the article, which
comes from the bodies of state administration of generally national level
to the local in the way of modeling some processes of self3organization in
the system of state administration with the definition of indexes showing
the significance of information. Modeling is carried out with the use of
two3level model. On the first3level model the information is represented
which comes to the regional level from the general3state level and on the
second — it is represented some processes of transforming information to
the district level.

характеристиками інформації, якою
вона забезпечує споживачів для
прийняття управлінських рішень.
Серед цих характеристик важливе

місце займає її змістовна, або семан$
тична складова. Вона проявляється
коли система отримує відгук на по$
відомлення від одержувача інфор$
мації. Відгук визначає відносну зна$
чимість інформації.

Дослідження якісних та кіль$
кісних характеристик інформації в
інформаційних системах у держав$
ному управлінні проводилися в пра$
цях: Бакаєва О.О., Берсуцького Я.Г.,
Берсуцького А.Я., Бриллюена Л.,
Вінера Н., Глушкова В.М., Ешбі У.,
Інгленда Дж., Калюжного Р.А., Ка$
стлера Г., Колмогорова А.М., Коро$
годіна В.І., Лепи М.М., Порохні В.М.,
Ситника В.Ф., Урсула А.Д., Шам$
рая В.О.

Однак питання визначення се$
мантичної складової в інформацій$
них системах у державному уп$
равлінні досліджувалися недостат$
ньо. Тому моделювання інформацій$
них процесів з урахуванням семанти$
ки повідомлень є особливо актуаль$
ним.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної роботи є дослі$

дження змістовної складової інфор$
мації в органах державного управлін$
ня шляхом моделювання процесів
інформаційного обміну на всіх рів$
нях ієрархічної інтегрованої ін$
формаційної системи.

Об'єктом і базою дослідження
даної роботи є органи державного
управління загальнонаціонального і
місцевого рівнів.

Предметом дослідження є теоре$
тичні положення та прикладні підхо$
ди до моделювання процесів самоор$
ганізації в системі органів державно$
го управління з визначенням показ$
ників значимості інформації в пото$
ках на всіх рівнях системи держав$
ного управління.

РЕЗУЛЬТАТИ
Моделювання процесів інфор$

маційного обміну на трьох рівнях
ієрархічної інтегрованої інформацій$
ної системи проводимо за допомогою
двоступінчатої моделі руху управлі$
нської інформації із загальнодержав$
ного рівня на нижчі рівні (рис. 1). На
першому рівні моделі представлена
інформація, яка надходить з цент$
ральних органів державного управл$
іння до регіональних. Атракторами в
даній моделі є апарат обласної дер$

Рис. 1. Двоступінчата модель руху управлінської інформації із
загальнодержавного рівня
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жавної адміністрації, її управління.
Другий рівень відображає процеси
передачі інформації з регіональних
органів державного управління до
районних. Відносна значимість
інформації p

j
 визначається шляхом

розрахунку відносної значимості ок$
ремих атракторів p'

j
, які є джерелами

нової вхідної інформації.
Відносна значимість інформації

дорівнює 0, якщо система залиша$
ється у початковому стані після от$
римання інформації, а в іншому ви$
падку вона знаходиться у діапазоні

значень: . Відносна зна$
чимість також повинна задовольня$

ти умові нормування . Після

визначення відносної значимості
інформації можна вибрати інфор$
мацію з найбільшим p

j
. Оцінюють

відносну значимість інформації за

допомогою величин: ,

.

Якщо , то

інформації недост,атньо. При

 за умови S(1)<S(0) відбува$

ється знищення інформації, а за умо$

ви S(1)=S(0) — збереження інфор$
мації, при S(1)>S(0) відбувається по$
ява нової інформації.

Значення коефіцієнтів розгалу$
ження надані в табл. 1.

Коефіцієнти розраховуються
за формулами:

;

$

;

;

;

;

;

    (1).

Коефіцієнти розгалуження для
другого ступеня моделі надані в
табл. 2.

Значення коефіцієнтів розра$
ховуються за формулами:

;

 

(2).

Значення коефіцієнтів наве$
дені в табл. 3.

Відносну значимість інформації
визначаємо за формулами:

;

 

;

;

   (3).

У результаті розрахунків отри$
муємо наступні значення (табл. 4).

Розподіл відносної значимості
інформації надано на рис. 1.

Найбільшу значимість має ін$
формація від міністерств, держком$
ітетів і Верховної Ради України, най$

Таблиця 1. Коефіцієнти розгалуження для одноступінчатої моделі

Таблиця 2. Коефіцієнти розгалуження 

Таблиця 3. Значення коефіцієнтів 

Таблиця 4. Відносна значимість інформації
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меншу — Секретаріат Президента і
Кабінет Міністрів України. Відносна
значимість інформації, що надхо$
дить із загальнодержавного рівня
управління на обласний S(0)

,
 і атрак$

торів S(1) , якими в даній моделі є гро$
мадяни, районні державні адмініст$
рації і місцеві ради, підприємства і
організації, управління і відділи
РДА, показані в табл. 5.

Відносна значимість зменшуєть$
ся, що підтверджує надмірність
інформації, але вона складає 20,3%,
що пов'язано з дублюванням інфор$
мації при передачі її з одного рівня
системи державного управління на
інший.
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Рис. 2. Розподіл відносної значимості інформації, отриманий за допомогою
двоступінчатої моделі руху інформації із загальнодержавного рівня управління

 
 
 
 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

S(0) 1,383 1,380 1,382 1,381 1,370 1,363 1,369 1,382 1,382 

S(1) 1,045 1,078 1,067 1,060 1,056 1,191 1,166 1,102 1,102 

Таблиця 5. Відносна значимість інформації S(0) і атракторів S(1) для
двоступінчатої моделі передачі інформації із загальнодержавного рівня

ВИСНОВКИ
Моделювання доводить, що для

зовнішніх інформаційних потоків
Обласної державної адміністрації
найбільшу значимість має інформа$
ція з районних державних адмініст$
рацій і місцевих рад, а також від
громадян. Інформація також має
певну надлишковість, яку необхід$
но усувати шляхом обробки вхідної
інформації, що надходить до орга$
нів державного управління.

Дослідження потоків з вищих
рівнів управління свідчить про висо$
ку значимість інформації, що надхо$
дить на регіональний рівень з мі$
ністерств, держкомітетів і Верховної

Ради України. Це пов'язано з безпо$
середніми управлінськими впливами
функціональних підсистем системи
державного управління і важливістю
нормативного забезпечення роботи
органів виконавчої влади. Нижчу
відносну значимість має інформація
з Кабінету Міністрів України і Сек$
ретаріату Президента України. Та$
кож у рахунку дублювання наявна
надмірність цієї інформації, що від
інформаційної системи на обласному
рівні потребує ретельної обробки.
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