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Євстаф’єва Є. О., аспірант; Дядюра К. О., професор;  
Павлова А. С., студент 

В останні роки актуальним серед вітчизняних організацій постає 
питання побудови інтегрованих систем управління. Все більше організацій, 
розробивши і сертифікував систему управління якістю, визначають побудову 
інтегрованої системи управління як наступний крок в удосконаленні своєї 
діяльності, а також умовою для проходження процедур сертифікації при 
експорті в країни члени Європейського Співтовариства [1]. 

Інтегрована системи управління (далі ІСУ) звично визначається як 
така, що відповідає вимогам більш ніж одного системного стандарту  
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 22000, ISO 27001 тощо). 

Для підприємств, які намагаються впровадити ІСУ, існує проблема її 
вірного вибору. Як доводить практика, більшість невдалих проектів розробки 
і постановки продукції на виробництво пов’язано саме з некоректним 
застосуванням ІСУ оскільки немає чітких критеріїв оцінки, за якими можна 
провести аналіз та вибрати систему. Це також веде до того, що дуже складно 
оцінити ефективність впровадження ІСУ і, як результат – високий ступень 
ризику. Потрібно також врахувати велику розмірність та складність даних, 
що містять ІСУ. У відповідних інформаційних джерелах практично повністю 
відсутні будь-які дані щодо кількісних порівняльних оцінок ефективності 
застосування ІСУ, а також практично відсутні дані щодо особливостей 
побудови їх інформаційного базису. Аналіз показує, що на розвиток систем 
стандартів вливають різні види протиріч вимог до продукції  та пов'язаних  з  
нею  процесів [2], зокрема між прагненням до якості і засобами її досягнення 
(між постійно змінюваною кількістю і якістю).  Система стандартів 
адаптується до середовища і внаслідок цього стає більш чутливою до 
флуктуацій. 

Традиційно ефективність складної системи оцінюється у такій 
послідовності: встановлення показників та (або) критеріїв ефективності; 
визначення числових значень показників ефективності; прийняття рішення 
про ефективність системи. Оцінювання ефективності можливо здійснювати 
за якістю виконання завдань [3], за якістю виконання системою функцій за 
призначенням [4, 5], шляхом порівняння ефективності різних аналогів [6]. 
Встановлення показників та критеріїв ефективності можна реалізувати за 
ієрархічною моделлю завдань, функцій, показників і критеріїв [4]. Ієрархічна 
модель ефективності може подаватися у вигляді таблиць, структурних схем, 
дерева або графа і приводить, як правило, до появи вектору показників 
(критеріїв) ефективності [6, 7]. Альтернативним є використання директивних 
вимог до ефективності системи [6]. У результаті формується єдиний 
домінуючий критерій [6] або вектор критеріїв [8]. Визначення числових 
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значень показників може здійснюватися шляхом вимірювання 
контрольованих параметрів (за наявності зразка системи), методами 
моделювання (за неможливості проведення вимірів), розрахунковими або 
експертними способами [4, 7, 9]. Етап формування рішення про ефективність 
системи полягає у виробленні кінцевого висновку на підставі аналізу й 
обробки значень відповідних показників. Залежно від складу аналізованих 
критеріїв ефективності розрізняють однокритеріальні [3, 4] та 
багатокритеріальні [6, 7] моделі прийняття рішень із застосуванням 
відповідних методів розв’язку оптимізаційних завдань.  
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