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САМООРГАНІЗАЦІЯ В СИСТЕМАХ СТАНДАРТІВ 

 

Євстаф’єва Є.О., аспірант, Дядюра К.О., д. т. н., проф. 

СумДУ, м.. Суми 

 

Актуальним підходом до опису розвитку різних систем є 

синергетичний підхід, в якому об’єкти розглядаються як системи, що 

самоорганізуються. У відкритих системах під впливом зовнішнього 

середовища відбуваються флуктуації (випадкове відхилення величини, що 

характеризують систему, від їх середнього значення). Флуктуації 

приводять систему в точку біфуркації (критичний момент її розвитку), що 

зумовлює стан нестійкості системи. Найчастіше це відбувається у 

відповідь на введення в систему нового компонента. Розвиток систем 

відбувається при переході від однієї точки біфуркації до іншої. У кожній 

точці біфуркації система вибирає шлях розвитку, траєкторію свого руху.  

Під розвитком систем стандартів слід розуміти якісну зміну їх 

структури. Цей процес, як правило, є незворотнім та закономірним, 

спрямованим на постійне поліпшення. Зміни, що відбуваються в 

стандартах виникають в силу того, що на певному етапі розвитку 

накопичуються нові знання, факти, завдання та інтереси. Як правило, для 

систем стандартів треба враховувати фактор невизначеності через 

узгодження великих обсягів інформації (вимог, критеріїв). А оскільки 

окремі нормативні документи час від часу переглядають, стан рівноваги 

системи стандартів є динамічним.  

Результати досліджень окремих наукових проблем, пов'язаних з 

моніторингом, контролем та оцінюванням процесів і систем, відображено 

в роботах таких вчених: Г. Тагуті, Р. Хартлі, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко, 

Р.М. Трищ, О.И. Ларічев, Є.Т. Володарський, Дж. Кантер, Р.І. Байцар, 

Н.А. Зубрецька, Т.З. Бубела та інших. Ряд робот присвячено проблемі 

формування систем інформаційних показників, методів обґрунтування 

рішень на їх основі (К.Х. Рамперсад, К.О. Дядюра, С.С. Федін, В.В. 

Дружинін, Д.С. Конторів та інші). 

Аналіз показує, що на розвиток систем стандартів впливають різні 

види протиріч, вимог до продукції  та пов'язаних  з  нею  процесів [1], 

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.   

Серед завдань, що виникають у зв'язку з дослідженням складних 

систем стандартів, можна виділити два основних класи [2  5]: 

1) завдання аналізу, пов'язані з вивченням властивостей та 

поведінки системи в залежності від її структури і значень параметрів;  

2) задачі синтезу, зводяться до вибору структури та значень 

параметрів в залежності від заданих властивостей системи.  
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Традиційно ефективність складної системи оцінюється у такій 

послідовності: встановлення показників та (або) критеріїв ефективності; 

визначення числових значень показників ефективності; прийняття рішення 

про ефективність системи. 

Показник ефективності досить повно характеризує якість роботи 

системи, він враховує всі основні особливості і властивості системи, а 

також умови її функціонування і взаємодії із зовнішнім середовищем, 

тому показник ефективності визначається процесом її функціонування. 

При цьому можна уявити собі безліч процесів функціонування системи, 

елементи якого відрізняються один від одного внаслідок різних умов і 

режимів роботи системи. Кожному елементу цієї множини можна 

поставити у відповідність елемент іншої множини - значень показника 

ефективності системи. Отже, показник ефективності можна вважати 

функціоналом, заданим на безлічі процесів функціонування системи.  

Так як складні системи працюють в умовах дії випадкових 

факторів, значення функціоналів виявляються випадковими числами, а 

при оцінці показників ефективності зазвичай користуються середніми 

значеннями функціоналів. 
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