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Iнформацiйнi та об’єктивнi загальносистемнi особливостi
функцiонування природно-техногенних систем

Актуальнiсть дослiдження. Сучасна теорiя систем передбачає iснування системних утворень
у виглядi соцiально-економiчних, соцiально-екологiчних, еколого-економiчних систем i об’єктiв
природно-техногенних об’єктiв, що вiдносять до складних систем, з урахуванням положень
сталого розвитку їх об’єднують у соцiально-еколого-економiчнi об’єкти дослiдження [1,2]. Осо-
бливим для таких систем є iнформацiйна компонента, яка враховує якiснi характеристики як
окремих елементiв, так i їх вiдношень. Нестiйкий стан системи призводить до криз, якi умовно
прирiвнюють до якiсних перетворень у системi. Отже, актуальним стає у дослiдженнi сучасних
складних систем обробка iнформацiйних даних вiдповiдно до стандартного системного пiдходу
i новiтнiх методiв теорiї iнформацiї.
Постановка задачi дослiдження. Мета даної роботи спрямована на визначення комплексу
системних методiв пiзнання складних системних об’єктiв для пiдвищення ефективностi засто-
совуваних iнформацiйних технологiй iнтелектуальної обробки даних i якостi представлення
результатiв для прийняття рiшень урегулювання соцiально-еколого-економiчних вiдносин на
основi iдентифiкацiї знань.
Методика дослiдження i аналiз результатiв. Якiснi змiни, що вiдбуваються у кризових
станах, визначають як вiдмiннi (розвал системи), так i позитивнi (створення нової системи).
Загалом при наявностi порушень природного порядку у навколишньому середовищi вiдбу-
ваються змiни з погiршенням якостi, а для створення нової високої якостi необхiдним стає
управлiння, ефективнiсть якого безпосередньо ґрунтується на знаннi про систему. Саме на ство-
рення такої ефективної системи управлiння спрямованi дослiдження стосовно iдентифiкацiї
ситуацiї i оцiнки вiдповiдностi вимогам якостi для «стан системи – процес – трансформацiйнi
змiни – стан системи». Об’єктом визначено за концепцiєю сталого розвитку соцiально-еколого-
економiчнi утворення будь-якого рiвня дослiдження i призначення. Для вирiшення задачi
дослiдження запропоновано комплексне використання послiдовного аналiзу даних за методом
компараторної iдентифiкацiї i ризик-оцiнки стану природно-техногенних систем за умови
прiоритетної їх вiдповiдностi екологiчнiй якостi [3].

Екологiчнiсть системи складається з таких основних етапiв:
• видiлення економiчного, екологiчного i соцiального аспектiв аналiзу;
• визначення перебiгу процесiв вiдповiдно до їх стабiлiзуючої дiї на основi використання

положень теорiї ентропiї, синергетики.
Для комплексної оцiнки екологiчностi територiально-об’єктових систем запроваджена ком-

параторна iдентифiкацiя у виглядi функцiї вiдповiдностi як кiлькiсне визначення за двома
параметрами – 0 i 1, що дозволяє поєднати змiни у станi систем i об’єкта й iмовiрностi
порушення зв’язкiв у середовищi [3, 4].

За результатами iдентифiкацiї стану систем i вiдповiдностi умовам стiйкостi процесiв, що
вiдбуваються в об’єктах дослiдження, за методом компаратора екологiчностi надають уза-
гальнюючу характеристику об’єкта на основi ризик-аналiзу. На останньому етапi реалiзацiї
комплексного оцiнювання визначається стан усiх трьох складових сталого розвитку, видiляю-
ться процеси стабiлiзацiї i дестабiлiзацiї в аналiзованих об’єктах навколишнього середовища,
якi впливають на стiйкiсть систем.

Реалiзацiя методики комплексної оцiнки якостi навколишнього природного середовища
(НПС) розглянуто на прикладi дослiдження екологiчного стану техногенно-навантажених
ландшафтно-геохiмiчних комплексiв з використанням запропонованої програми реалiзацiї
аналiтичного комплексу оцiнки екологiчностi системних об’єктiв дослiдження на основi монi-
торингової iнформацiї (рис. 1).
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Рис. 1. Принцип роботи програмного продукту

Прикладом реалiзацiї наданої методики є результати оцiнки екологiчностi природно-
техногенних систем, що входять до складу ландшафтно-геохiмiчних комплексiв територiї
Змiївського району. За наданою методикою розрахунки показникiв стану ґрунтiв i оцiнки їх
екологiчностi представленi у програмi, розробленої для операцiйної системи Android (рис. 2).

Рис. 2. Територiальне визначення точок дослiдження

Висновки. Таким чином, у роботi обґрунтована доцiльнiсть комплексного використання
методу компараторной iдентифiкацiї для оцiнки рiвня екологiчностi природно-техногенних
об’єктiв за характеристикою їх стану й процесiв у них з метою виявлення факторiв дестабiлiзацiї
систем i визначення ризик-ситуацiї з метою подальшого прийняття рiшень щодо її стабiлiзацiї.
Запропоновано програмну реалiзацiю даного пiдходу з дослiдження складних об’єктiв з
метою автоматизацiї комплексної обробки вхiдної iнформацiї i отримання знань про стан
системи i її складових, вiдповiдностi певним вимогам, основнi фактори стабiльного розвитку
чи дестабiлiзацiї системи.
Лiтература. 1. Згуровский М. З. Глобальное моделирование процессов устойчивого развития
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/ Т. В. Козуля. – Харкiв : НТУ «ХПИ», 2010. – 588 с. 4. Sharonova N. V. Entropy as Substratum
of identifying the Corporative Ecological system (CES) condition / N. V. Sharonova, T. V. Kozulia
// Вестник Херсонского национального технического университета. – 2008. – № 2 (31). – С.
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