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МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  
УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕВИМ ТРАФІКОМ 

У статті запропонована методики синтезу інформаційної технології управління мережевим трафі-
ком, котра враховує особливості як прикладних завдань, що циркулюють у мережевому середовищі, так і 
відповідних системних прикладень. Обґрунтовані вимоги до комплексного критерію якості управління ме-
режевим трафіком та наведено його узагальнений формалізований вигляд. Наведені основні етапи методи-
ки синтезу інформаційної технології, сформульовані задачі налагодження мережі та оперативного управ-
ління трафіком системних прикладень, які виникають в процесі функціонування мережі. 
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Вступ 
Інформаційно-телекомунікаційна мережа (ІТМ) 

є складним багатовимірним об'єктом, що містить 
велику кількість різноманітного устаткування (ро-
бочі станції, сервери, структуротворна апаратура і 
так далі), яке вимагає відповідних настройок, що 
визначають якість роботи мережі [1]. Крім того, при 
управлінні роботою мережі необхідно враховувати, 
що мережа призначена для вирішення прикладних 
завдань (виконань додатків), кожна з яких повинна 
відповідати певним вимогам до якості отримуваних 
результатів. 

Забезпечення виконання комплексних вимог до 
якості вирішення прикладних завдань є одній з ос-
новних цілей управління роботою корпоративної 
мережі. При цьому основна мета управління містить 
ряд приватних цілей, кожна з яких може бути пов'я-
зана з певним прикладним завданням. Проте, при 
русі до вказаної мети, виникає цілий ряд проблем, 
обумовлених специфікою роботи ІТМ і прикладного 
програмного забезпечення. До основних з цих про-
блем можна віднести такі [2, 3]. . 

1. Необхідність розробки комплексної (загаль-
ною, глобальною) мети управління всією мережею у 
вигляді комплексного критерію якості роботи мере-
жі, що відображає якість вирішення прикладних 
завдань. 

2. Формування приватних цілей управління, що 
забезпечують отримання прийнятних результатів 
роботи мережі, тобто досягнення комплексної мети 
управління. 

3. Необхідність узгодження приватних цілей 
управління при рішенні різних прикладних завдань 
в єдиному мережевому середовищі. 

4. Необхідність узгодження цілей управління з 

можливостями мережевої апаратури і програмного 
забезпечення. 

5.Необхідність обліку динаміки процесів роз-
витку мережі, пов'язаних з появою нових приклад-
них завдань, нового мережевого устаткування, підк-
люченням нових користувачів. 

6. Необхідність враховувати різноманітність 
запитів від різних груп користувачів мережі до яко-
сті обслуговування, сервісів, що надаються. 

7. Необхідність ефективного використання ап-
паратно- програмного комплексу мережі щоб уник-
нути невиправданих витрат на створення і експлуа-
тацію мережі. 

8. Необхідність обліку особливостей взаємодії 
із зовнішнім середовищем (зовнішні мережі різного 
рівня, провайдери каналів зв'язки, обслуговуючі 
апаратне і програмне забезпечення організації). 

Управління мережею, очевидно, повинне за-
безпечувати комплексне вирішення вказаних про-
блем. Відзначимо, що управління роботою ІТМ, як 
правило, має на увазі управління мережевим трафі-
ком і, отже, управління структуротворним устатку-
ванням мережі (мережевим устаткуванням) [3]. 
Аналіз літературних джерел показав, що на сього-
дні існує велике різноманіття відповідних інформа-
ційних технологій управління [1 – 6], але не розроб-
лено узагальнену методику їхнього синтезу, котра 
враховує особливості як прикладних завдань, що 
циркулюють у мережевому середовищі, так і відпо-
відних системних прикладень, тобто дана проблема 
є достатньо актуальною. Тому метою даної статті 
є розробка методики синтезу інформаційної техно-
логії управління мережевим трафіком, котра врахо-
вує особливості як прикладних завдань, що цирку-
люють у мережевому середовищі, так і відповідних 
системних прикладень 
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1. Побудова комплексного критерію 
якості управління мережевим  

трафіком 
Оскільки ІТМ будується для вирішення прик-

ладних завдань, то досягнення (забезпечення) необ-
хідної якості їх рішення – основна мета організації 
роботи мережі. Оскільки завдання достатньо різно-
манітні: від передачі різних типів даних до збору і 
обробки інформації, то для кожного завдання необ-
хідно виділити показники якості її рішення. 

Хай складено уніфікований набір показників 
якості вирішення прикладних завдань, що зважає на 
специфіку кожного завдання: 

  = {R1, R 1, …, R Q},  (1) 
де Q – загальна кількість показників якості вирі-
шення прикладних завдань на мережі; R і – показни-
ків якості вирішення і-го завдання. Відзначимо, що 
кожен і-й показник якості має конкретний фізичний 
сенс, наприклад, час рішення задачі, завантаження 
каналів зв'язку даними цього завдання і так далі Ви-
користання загальної шкали показників якості до-
зволяє не тільки значно спростити математичний 
опис процесів управління мережею, але і викорис-
товувати єдині узгоджені критерії при оцінці роботи 
мережі і її елементів при вирішенні різних приклад-
них завдань. 

Хай для k-ої задачі набір показників якості рі-
шення визначається бітовим рядком 

 qk = (q1k, q2k, …, qQk),   (2) 
де, L – загальна кількість завдань, що вирішуються 
на мережі, qik = 1, якщо і-й показник якості з набору 
qk використовується для k-ої задачі qik = 0, якщо цей 
показник якості не використовується для даного 
завдання. Якщо для оцінки якості вирішення k-ої 
задачі використовується і-й показник якості, то поз-
начатимемо його як Rіk(k), де k – множина пара-
метрів k-ої задачі, причому 

 Rіk (k) = qіk  Rі ,  (3) 
а набір показників якості для k-ої задачі формується 
таким чином: 

 k (k) = (q1k  R1, q2k  R2, …, qQk  Rk),  (4) 
причому для множини показників якості вирішення 
окремих задач виконується умова:  

  
L

k k
k 1

  = .  (5) 

Використання єдиної системи показників для 
оцінки якості вирішення прикладних завдань дозво-
ляє визначити систему часткових цілей управління 
мережею, як сукупність таких функцій: 

  іk kG* opt R ( ) , i 1,Q, k 1,L


 
    
 

 (6) 

або 

   іk kG* opt F R ( ) , i 1,Q, k 1, L


 
    
 

, (7) 

де  – множина управляючих параметрів мережі, а 
параметри кожного завдання можуть бути або базо-
вими параметрами, або параметрами управління. 

Головна особливість вирішення сукупності за-
дач на мережі полягає в тому, що процеси, котрі 
програмно реалізовують завдання або прикладення, 
як правило, конкурують за ресурси мережі і одно-
часне досягнення оптимальних результатів по кож-
ному показнику завдання і по кожному завданню не 
завжди можливо. Так, наприклад, показники, пов'я-
зані із затримками запитів в чергах і показники, по-
в'язані із завантаженням устаткування, є взаємно 
суперечливими. 

Крім того, оптимізація показників якості рі-
шення кожної окремої задачі не завжди може забез-
печити оптимальну роботу мережі і системи реалі-
зації бизнес-процессов в цілому. 

У зв'язку з цим для управління мережею по-
трібно вирішити такі завдання: 

визначити показники якості роботи мережі в 
цілому – інтегровані (комплексні) показники якості; 

забезпечити узгодження часткових цілей і, від-
повідно, показників якості вирішення окремих за-
дачь. 

Для того, щоб отримати інтегровані показники 
якості вирішення завдань, введемо множину ваг по-
казників Ak = {aik} для кожного завдання, і множину 
ваг завдань B = {bk}. Тоді, враховуючи (1) і (2): 
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де G – інтегрований загальний показник якості ви-
рішення завдань, kG  – значення інтегрованого по-
казника якості вирішення k-ої задачі. 

Використовуючи формули (6) – (8) виведемо 
узагальнену формулу для обчислення інтегрованого 
(цільового) показника якості роботи мережі для ви-
рішення заданого набору завдань: 

 

   
L

k k
k 1

QL

k ik ik ³k k
k 1 i 1

G * opt b G

opt b a q R ( ) ,

 

  

 
      

 
  
          



 
 (9) 

де  kG   – значення інтегрованих показників якос-
ті роботи мережі при рішенні кожної задачі окремо. 

Аналогічно можна визначити цільові показни-
ки якості рішення кожної задачі: 
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Q

*
k ik ik іk k

i 1
G opt a q R ( )

 

 
      

 
  (10) 

Слід зазначити, що не завжди справедлива рів-
ність: 

    
L

*
k k

k 1
G * b G .


     (11) 

Це означає, що не завжди оптимум інтегрова-
ного цільового показника якості роботи мережі до-
рівнює сумі зваженого оптимуму інтегрованих по-
казників якості рішення кожному із завдань на ме-
режі. Це може бути пов'язано з тим, наприклад, що 
оптимальне значення параметрів управління для 
одного завдання не буде оптимальним для іншого 
завдання, оскільки завдання можуть конкурувати за 
ресурси мережі. У зв'язку з цим необхідно погоджу-
вати часткові цілі, що дозволить отримувати прий-
нятні рішення. 

2. Основні етапи методики синтезу 
інформаційної технології 

При розробці інформаційної технології управ-
ління мережевим трафіком необхідно врахувати, що 
основними чинниками, котрі впливають на потоки 
даних в мережі, завантаження каналів зв'язку і ме-
режевого устаткування, є такі параметри мережі: 

розподіл прикладень по вузлах мережі; 
розподіл користувачів по вузлах мережі (робо-

чим станціям); 
інтенсивність потоків запитів на запуск при-

кладень або завдань; 
структура мережі, котра задає канали зв'язку 

між мережевим устаткуванням і 
прив'язка робочих станцій і серверів до мере-

жевого устаткування; 
величини смуг пропускання каналів зв'язку, 

використовуваних в мережі; 
пропускна спроможність мережевого устатку-

вання, вживаного в мережі; 
розподіл смуги пропускання каналів зв'язку 

між окремими завданнями (групами завдань); 
маршрутизація потоків даних в мережі. 
Розроблені в [3, 7 – 9] моделі дозволяють об-

числювати параметри потоків даних в мережі при 
фіксованих первинних параметрах мережі: структу-
рі, налагодженнях мережевого устаткування, розпо-
ділі прикладень по вузлах мережі і фіксованої інтен-
сивності потоків запитів на запуск завдань (прикла-
день). Велика кількість з цих параметрів мережі, як 
параметри управління, визначається розглянутою 
вище множиною . 

Проте, в реальній мережі інтенсивності потоків 
запитів, склад користувачів і склад вирішуваних 
завдань можуть мінятися з часом, крім того, з роз-
витком мережі міняється склад устаткування і його 

параметри – тобто міняються базові параметри ме-
режі. Все це викликає необхідність зміни (корекції) 
управляючих параметрів мережі для досягнення 
необхідної ефективності її роботи. Така зміна пара-
метрів мережі (налагодження мережі) – один з осно-
вних процесів управління мережею. При цьому, 
природно, необхідно забезпечувати необхідні зна-
чення показників якості роботи мережі, пов'язаних з 
рішенням прикладних завдань. 

Оскільки розподіл користувачів по робочих 
станціях мережі, як правило, визначається організа-
ційною структурою і територіальним розташуван-
ням користувачів, то розподіл користувачів далі 
вважаємо заданим і постійним параметром мережі. 

Таким чином, управління мережевим трафіком, 
в даному випадку, зводиться до вирішення таких 
основних завдань: 

управління розподілом і міграцією прикладень; 
управління структурою мережі; 
управління налагодженням мережевого устат-

кування або управління потоками даних в мережі: 
управління параметрами обслуговування потоків 
даних;  

управління маршрутизацією. 
Множину первинних параметрів мережі розді-

лимо на дві підмножини: 

 *
0 В 0   , (12) 

де В  – множина базових параметрів мережі; *
0  – 

множина варійованих параметрів. 
Базовими параметрами мережі є, наприклад, 

кількість користувачів, кількість серверів, кількість 
вирішуваних на мережі завдань, кількість підмереж, 
розподіл користувачів по підмережах. Для кожної  
k-ої задачі для заданих базових параметрів визнача-
ються параметри з множини k . 

Варійовані параметри мережі, це, наприклад, 
налагодження мережевого устаткування, продукти-
вність серверів і пропускна спроможність каналів 
зв'язку. 

Головними властивостями, по яких параметри 
розрізняються на базовф і варійовані, є: 

динамічність, тобто швидкість зміни в часі; ба-
зові параметри, як правило, змінюються значно по-
вільніше, ніж варійовані; 

зміна базових параметрів призводить, як пра-
вило, до обов'язкової зміни варійованих параметрів 
для підтримки ефективної роботи мережі, тоді як 
зміна варійованих параметрів не вимагає зміни ба-
зових параметрів; 

зміна базових параметрів призводить до знач-
них змін показників якості роботи мережі, а зміна 
варійованих параметрів приводить до незначних 
змін. 

Оскільки базові параметри не залежать від змі-
ни варійованих параметрів, то є доцільним провести 



Системи управління, навігації та зв'язку, 2013, випуск 2(26)                                                     ISSN 2073-7394 

 108

розподілення параметрів управління мережевим 
трафіком на два рівні: 

управління на рівні базових параметрів; 
управління на рівні варійованих параметрів. 
Управління мережевим трафіком на всіх рівнях 

належне забезпечувати оптимальні значення показ-
ників якості роботи мережі (якості вирішення за-
дач), визначених виразами (8), — (10). 

Далі розрізнятимемо два види управління ме-
режевим трафіком, котрі найбільш часто вживають-
ся на практиці, із відповідних вказаним вище рівням 
управління: 

налагодження мережі – рівень базових параме-
трів; 

оперативне управління (частковим і найбільш 
важливим випадком якого, є управління потоками 
даних) – рівень варійованих параметрів). 

Розділимо множину параметрів управління ме-
режею  на дві непересічні підмножини 0 і 1 та-
ким чином, що  

 0  1 = ;   0  1 =  , (13) 

де 0 – множина параметрів базового управління, а 
1 – множина параметрів оперативного управління 
мережею. 

Відзначимо, що множина параметрів управлін-
ня 0  не завжди співпадає з множиною базових па-
раметрів, оскільки деякі базові параметри не міня-
ються в процесі всього терміну експлуатації мережі, 
наприклад, протоколи маршрутизації або протоколи, 
що забезпечують гарантовану якість обслуговування 
і так далі. Множина параметрів оперативного уп-
равління таюож не завжди співпадає з множиною 
варійованих параметрів, оскільки деякі варійовані 
параметри не можуть мінятися в процесі оператив-
ного управління мережею, наприклад, кількість ко-
ристувачів мережі, кількість серверів тощо. Тому є 
вірними такі включення: 

 0  В ;   1  *
0 . (14) 

Налагодження мережі потрібне або при пер-
винному (початковому) запуску мережі після її 
створення при заданому наборі базових параметрів, 
або при зміні якого-небудь з базових параметрів 
мережі. Тому налагодження – це управління на рівні 
базових параметрів. Наприклад, налагодження може 
зажадати зміни структури мережі (кількість підме-
реж), типів каналів зв'язку тощо. 

Оперативне управління застосовується постій-
но при роботі мережі і є управлінням на рівні варі-
йованих параметрів.  

Необхідність оперативного управління пов'яза-
на з виникненням в мережі ситуацій, коли, напри-
клад, з'являються тимчасові зміни інтенсивностей 
потоків даних, викликані виробничою необхідністю 
при вирішенні деяких задач. 

Множину показників якості роботи мережі  
також поділимо на дві непересічні підмножини  

 0  1 = ;   0  1 =  , (15) 

де підмножину 0 складають показники якості, що 
обчислюються на етапі налагодження мережі, а під-
множина 1 – показники якості, що обчислюються 
при оперативному управлінні мережею. 

Для кожної k-ої задачі можна визначити набір 
показників R0k з підмножини 0 і набір показників 
R1k з підмножини 1. Для цього вектор qk розділимо 
на два вектори:  
 qk = q0k + q1k, (16) 
де   q0k – набір показників якості для k-ої задачі, що 
обчислюються при настройці мережі; 

q1k – набір показників якості для k-ої задачі, що 
обчислюються при оперативному управлінні мере-
жею. 

У даних векторах, на місці показників, котрі не 
використовуються при розгляді даної задачі, розмі-
шуються нульові елементи.  

Аналогічно за допомогою додаткового першого 
індексу розділимо часткові показники якості роботи 
мережі і множини вагових коефіцієнтів, котрі вико-
ристовувану при рішенні конкретних задач. 

3. Визначення основних завдань  
синтезу інформаційної технології 

3.1. Налагодження мережі. З урахуванням то-
го, що налагодження мережі проводиться тільки при 
зміні базових параметрів, загальне завдання налаго-
дження мережі ставиться, в даному випадку, таким 
чином: 

Знайти набір базових параметрів, що забезпе-
чують оптимальне значення показника якості робо-
ти мережі. 

 
 

0

*
0

QL

0k 0ik ik 0³k 0k
k 1 i 1

G *

opt b a q R ( ) ,
  

 

  
          
 

  (17) 

при заданій системі обмежень 

  min max
i Â i i i        ; (18) 

  * min max
i 0 i i i        ; (19) 

  min max
0i 0k 0i 0i 0i        , (20) 

де L – кількість завдань, що вирішуються на мережі; 
В  – множина базових параметрів мережі; 0 – 

множина базових параметрів управління мережею; 
0 – множина показників якості налагодження ме-
режі; R0k – множина показників якості налагодження 
мережі для кожного завдання; b0k – множина ваго-
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вих коефіцієнтів для окремих завдань, a0k – множина 
вагових коефіцієнтів для показників якості вирі-
шення окремих завдань; min max

i i,  , min max
i i,   – 

відповідні нижні і верхні граничні значення парамет-
рів, показників і характеристик мережі; min max

0i 0i,   – 
нижні і верхні граничні значення параметрів базово-
го управління, встановлені для k-ої задачі. 

3.2. Оператівне управління трафіком си-
стемних прикладень. Оперативне управління робо-
тою мережі здійснюється постійно в процесі роботи 
мережі, тобто завдання оперативного управління 
вирішується постійно, тобто при зовнішній тотож-
ності задач математичного програмування повинні 
розглядатися різні методи їхнього розв’язання. За-
гальне завдання оперативного управління мережею 
вирішується після вирішення задачі налагодження і 
формулюється таким чином:  

Знайти оптимальний набір параметрів операти-
вного управління  
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  (21) 

при заданих загальних обмеженнях (18), (19) і част-
кових обмежень по оперативному управлінню ін-
формацією, котра передається або приймається ме-
режею при вирішенні k-ої задачі з використанням 
необхідних системних прикладень: 

  min max
1i 1k 1i 1i 1i        , (22) 

де min max
1i 1i,   – нижні і верхні граничні значення 

варійованих в процесі рішення параметрів, встанов-
лені для k-ої задачі. 

Сформульовані вище задачі – задачі математи-
чного програмування, причому при виборі методу 
розв’язання задачі (17) – (20) основаним критерієм є 
знаходження оптимального рішення, а для задачі 
(21) – (22) – час знаходження рішення, близького до 
оптимального. 

Висновки 
Розроблена методики синтезу інформаційної 

технології управління мережевим трафіком, котра 
враховує особливості як прикладних завдань, що 
циркулюють у мережевому середовищі, так і відпо-
відних системних прикладень. У рамках методики 
проведене обґрунтування вимог до комплексного 

критерію якості управління мережевим трафіком та 
наведене його узагальнений формалізований вигляд. 
Також розглянуті основні етапи методики синтезу 
інформаційної технології та сформульовані задачі 
налагодження мережі і оперативного управління 
трафіком системних прикладень, які виникають в 
процесі функціонування мережі. 

Перераховані завдання є загальними, тому рі-
шення кожній з них в такій постановці пов'язано із 
значними складнощами, обумовленими великими 
розмірами мережі, дуже великою кількістю параме-
трів. В результаті, вирішення реальних завдань в 
даній постановці часто неможливе. Тому на практи-
ці необхідно використовувати різні підходи, що да-
ють можливість понизити вплив ускладнюючих 
чинників і зменшити розмірність завдання. У зв'язку 
з цим перспектива подальших досліджень у дано-
му напрямі пов’язана з розробкою принципів управ-
ління мережею, котрі повинні базуватися на її спе-
цифічних особливостях та за рахунок цього змен-
шити розмірність сформульованих задач (17) і (21). 
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МЕТОДИКА СИНТЕЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫМ ТРАФИКОМ 

Г.А. Кучук, В.В. Косенко, А.П. Давикоза, С.А. Калкаманов 
В статье предложена методики синтеза информационной технологии управления сетевым трафиком, которая 

учитывает особенности как прикладных заданий, циркулирующих в сетевой среде, так и соответствующих системных 
приложений. Обоснованы требования к комплексному критерию качества управления сетевым трафиком и приведен его 



Системи управління, навігації та зв'язку, 2013, випуск 2(26)                                                     ISSN 2073-7394 

 110 

обобщенный формализованный вид. Приведены основные этапы методики синтеза информационной технологии, сформу-
лированы задачи настройки сети и оперативного управления трафиком системных приложений, которые возникают в 
процессе функционирования сети. 

Ключевые слова: информационно телекоммуникационная сеть, синтез, информационная технология, системные 
приложения, сетевой трафик. 

 
METHOD OF SYNTHESIS CONTROL A NETWORK TRAFFIC INFORMATION TECHNOLOGY 

G.А. Kuchuk, V.V. Kosenko, A.P. Davikoza, S.A. Kalkamanov 
In the article offered methods of synthesis of information technology of management a network traffic, which takes into ac-

count the features of both the applied tasks, circulatory in a network environment and proper system applications. Grounded 
requirement to the complex criterion of quality of management a network traffic and his generalized kind is resulted. The basic 
stages of method of synthesis of information technology are resulted, tasks are formulated of tuning of network and operative 
management the traffic of system applications which arise up in the process of functioning of network. 

Keywords: informatively telecommunication network, synthesis, information technology, system applications, network traffic. 
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Національна академія державного управління при Президентові України, Харків 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ 
 

У статті розглянутий взаємозв'язок між виникненням і розвитком інформаційного суспільства і поя-
вою нових можливостей і погроз для держави і соціуму. Як основна нова можливість розглянута концепція 
«електронного уряду», визначені прямі і непрямі наслідки його впровадження. Як одна з нових погроз про-
аналізовані віртуальні співтовариства, показано, що їх поширення за певних умов може завдати шкоди 
державі і суспільству. 

 
Ключові слова: інформаційне суспільство, держава, можливості, загрози, електронний уряд, віртуа-

льні співтовариства. 
 

Вступ 
Постановка проблеми. За останні півстоліття 

стало зрозумілим, що інформаційна революція не 
лише змінила сферу технологій, але і призвела до 
виникнення нового типу суспільства, що отримало 
назву «інформаційного». Ми всі активно користує-
мось благами і надбаннями цього суспільства, 
сприймаючи їх як даність. І якщо в ХХ столітті ци-
вілізоване суспільство не могло представити свого 
існування без електрики, то цивілізоване суспільст-
во ХХІ століття вже не може представити свого іс-
нування без інформаційних мереж і технологій. 

Але чи завжди ці досягнення несуть благо, як 
для окремого індивіда, так і для держави? Відповідь 
тут подвійна. З одного боку, держава отримує нові 
можливості для ефективнішого виконання своїх фун-
кцій, наприклад, за допомогою реалізації концепції 
електронного врядування, але з іншого боку, – вини-
кають нові загрози. Тому метою цієї статті є розгляд 
деяких нових можливостей і загроз, що виникли у 
зв'язку з розвитком інформаційного суспільства. 

Останні дослідження і публікації. Серед бага-
тьох авторів, які писали про різні аспекти впливу 
розвитку інформаційного суспільства на державу, 
окремих людей і соціум в цілому, слід, передусім, 
відмітити, Д. Белла, У. Дайзарда, В. Іноземцева, М. 

Кастельса, М. Маклюена, Г. Маркузе, А. Ракітова, Е. 
Тоффлера, Ф. Фукуяму та ін., хоча і необхідно ви-
знати, що кожен з цих авторів розглядав дану про-
блему під певним кутом зору, з позиції тієї науки, 
яку представляв: філософії, соціології, політології, 
економіки, культурології тощо. Тому, як це ні пара-
доксально, досі бракує робіт, присвячених комплек-
сному аналізу феномену інформаційного суспільст-
ва, особливо в контексті державного управління. 

Виклад основного матеріалу 
Не викликає сумніву, що інформаційне суспі-

льство ставить перед державою багато складних 
завдань, але також створює потенційну можливість 
для поліпшення процесу надання послуг, отже, під-
вищення ефективності діяльності державних органів 
і, в певному значенні, поліпшення довіри до них. І 
це цілком закономірно, оскільки, полегшуючи гро-
мадянам отримання послуг і доступ до інформації, 
держава і його органи стають прозорішими і підзві-
тними. Крім того, коли громадяни краще інформо-
вані, а державні органи не здаються їм такими дале-
кими, громадяни більшою мірою виражають свою 
готовність брати участь в процесі управління, що 
веде до розвитку прямої демократії. 

В умовах розвитку інформаційного суспільства 
та змін, що спричиняються цим розвитком, органи 


