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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ЛОГІСТИКИ 

СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
Дієвими кроками у вирішенні суперечливої проблематики створення ефективної державної системи 

моніторингу надзвичайних ситуацій [1] є розробка низки чітких критеріїв стосовно формування логістики 

складного інформаційно-комунікативного процесу системи моніторингу надзвичайних ситуацій, як системи 

матеріально-інформаційно-розумного типу [2].  

Попередній аналіз дозволив визначити наступну структурно-логічну схему пошуку рішення поставленої 

задачі (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Формування вимог та структури інформаційно-комунікативної логістики системи 

моніторингу надзвичайних ситуацій 

Визначені групи критеріїв, щодо якісних та кількісних характеристик інформаційно-комунікативного 

потоку, формують загальне поле інформаційної логістики процесу моніторингу, та потребують у 

подальшому наступних методів дослідження.  

Для формування критеріїв зовнішнього управління слід спиратися на методи прийняття рішення (як 

кінцевої цілі процесу моніторингу) в умовах невизначеності щодо безпеки об’єкту моніторингу.  

Для формування критеріїв внутрішнього управління слід спиратися на методи управління складними 

інформаційно-комунікативними системами в умовах нестаціонарності їх функціонування для забезпечення, 

в цілому, достовірності, безпеки та узгодженості передачі  інформаційно-комунікативного потоку.  

Для формування критеріїв логістичного управління необхідно проведення комплексного дослідження 

спираючись на апарат системного аналізу в логістиці з урахуванням наступних обмежень: поєднання 

інформаційно-комунікативних потоків різної природи виникнення та  структури формування, конкуренції 

інформаційних потоків, фізичних обмежень тезаурусу з обробки інформації та прийняття управлінських 

рішень, постійно змінних параметрів інформаційного потоку під впливом інформаційно-комунікативної 

критичності різної природи виникнення.  

Для формування критеріїв проектно-системного управління слід спиратися на методи теорії управління 

проектами, насамперед, на сучасні дослідження із застосування методу критичного ланцюга. 

Заключним етапом формування структури інформаційно-комунікативної логістики системи моніторингу 

надзвичайних ситуацій є практична реалізації напрацювань, за всіма групами критеріїв, в реальних умовах 

територіального поділу країни та розташування небезпечних об’єктів моніторингу. 
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