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У статті розглянуто моделі інтегрованої системи управління якістю на агропромислових підприємствах та заP
пропоновано алгоритм побудови комп'ютерної математичної моделі управління ІС підприємства. Доведено, що заP
стосування механізму оцінки якості на різних етапах життєвого циклу агропромислової продукції дозволяє ефективно
використовувати ресурси, урівноважує оцінки якості споживчої та виробничої продукції, а отже, покращує якість та
конкурентоспроможність агропродовольчого господарства. Встановлено, що одним із основних завдань економічної поP
літики будьPякої країни є підвищення технічного рівня та якості продукції, а глобалізація та загальна конкуренція ведуть
до нової моделі управління бізнесом, орієнтованої на споживача, що методи і принципи управління якістю мають виріP
шальне значення конкуруючи між собою у багатьох сферах.

Автори вказують на те, що нині одним з най ефективніших способів удосконалення корпоративного управління є
впровадження інтегрованих систем управління, що створені відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO. Досліджено,
що характерною рисою більшості організацій у всьому світі є їх бажання впровадити в компанії кілька систем управління
одночасно або по черзі, які потім функціонують як локальні системи і відповідають за задоволення потреб та вимог різних
зацікавлених сторін. Розглянута інтегрована система управління базується на застосуванні системного та процесного
підходів до корпоративного управління, що дозволяють зв'язати різні процеси та діяльність в єдине ціле.

Доведено, що метою створення інтегрованої системи управління є загальне оптимальне управління ризиками, яке дає
можливість зменшити необхідні матеріальні та організаційні ресурси в компанії. Інтегровані системи управління засноP
вані на застосуванні системних та процесних підходах до корпоративного управління, що мають на меті пов'язати різні
процеси та види діяльності підприємства. Представлені критерії та ступінь їх функції наочно показують ефективність та
результативність ІСМ на агропромислових підприємствах. Розробка, впровадження та сертифікація інтегрованої систеP
ми управління якістю продукції для агропромислових компаній дасть їм низку конкурентних переваг та впевненість у
рівні виробництва та послуг, що відповідають міжнародним стандартам, що визначається сильною конкуренцією у вітчизP
няному та зарубіжному продовольчому ринку.

The article considers the models of the integrated quality management system at agro — industrial enterprises and proposes
an algorithm for building a computer mathematical model of enterprise IS management. It is proved that the application of the
quality assessment mechanism at different stages of the life cycle of agroPindustrial products allows efficient use of resources,
balances quality assessments of consumer and industrial products, and thus improves the quality and competitiveness of agriP
food economy. It is established that one of the main tasks of economic policy of any country is to improve the technical level
and quality of products, and globalization and general competition lead to a new model of business management focused on
consumers, that methods and principles of quality management are crucial competing with each other. in many areas.

The authors point out that today one of the most effective ways to improve corporate governance is the introduction of
integrated management systems created in accordance with the requirements of international ISO standards. It is studied that
the characteristic feature of most organizations around the world is their desire to implement several management systems in
the company simultaneously or alternately, which then function as local systems and are responsible for meeting the needs
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні практично стосовно всіх функ&

ціональних напрямів діяльності і сфер управ&
ління підприємством розроблено підходи, а в
багатьох випадках і стандарти відповідних си&
стем управління. Найбільш розповсюдженими
є стандартизовані підходи систем менеджмен&
ту якості (ISO 9001), екологічного менеджмен&
ту (ISO 14001), охорони праці та промислової
безпеки (OHSAS 18001, BS 8800, ILO'OSH).
Існують стандарти систем менеджменту соц&
іальної відповідальності (SA 8000, IS 10000),
стандарти менеджменту інформаційної відпо&
відальності (BS 6079'1, 2, 3:2000; IEC 62198:2002),
управління ризиками в корпоративному уп&
равлінні (PD 6668: 2000), управління знаннями,
управління записами (ISO 15489'1:2001).

Організації можуть отримати сертифікат
відповідності більшості стандартів, тоді як інші
стандарти діють як рекомендації. Таким чином,
інтегрована система управління включає сис&
теми, що працюють в єдиному інформаційно&
му просторі, що не тільки забезпечує інформа&
ційну актуальність, ефективність, цілісність та
надійність, а й полегшує взаємодію та обмін
інформацією між системами. Останнє є важли&
вим для досягнення оптимального балансу між
поточними фінансовими, виробничими, со&
ціальними, маркетинговими, екологічними та
іншими показниками, забезпечуючи комплек&
сну оцінку досягнення стратегічних та опера&
тивних цілей.

Для інтеграції на світовий ринок необхідно
працювати згідно з його правилами не тільки в
галузі виробництва, а й у сфері управління
всіма компаніями. Окрім технологічних мож&
ливостей, компаніям потрібно продемонстру&
вати позитивний вплив своєї діяльності на су&
часне суспільство, наприклад, довгострокову
стратегію, навколишнє середовище, охорону
праці, управління персоналом, логістику.

and requirements of various stakeholders. The considered integrated management system is based on the application of system
and process approaches to corporate governance, which allow to connect different processes and activities into a single whole.

It is proved that the purpose of creating an integrated management system is the overall optimal risk management, which
makes it possible to reduce the necessary material and organizational resources in the company. Integrated management
systems are based on the application of system and process approaches to corporate governance, which aim to link different
processes and activities of the enterprise. The presented criteria and the degree of their function clearly show the efficiency
and effectiveness of ISM in agroPindustrial enterprises. Development, implementation and certification of an integrated product
quality management system for agroPindustrial companies will give them a number of competitive advantages and confidence
in the level of production and services that meet international standards, which is determined by strong competition in domestic
and foreign food markets.

Ключові слова: якість, менеджмент якості, система менеджменту, інтегрована система
менеджменту, система менеджменту, підприємство аграрного сектору.

Key words: evaluation of enterprise activity, management system, KPI indicators, personnel policy,
employee efficiency, business processes.

Вирішити поставлені завдання можна лише
за допомогою сучасних систем управління, що
базуються на практиці та досвіді успішних
міжнародних компаній. Отже, одним із аспек&
тів державної політики є підтримка компаній,
які розробляють, впроваджують та сертифіку&
ють системи управління відповідно до вимог
національних та міжнародних стандартів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Нещодавній досвід упровадження в компа&
ніях використання систем управління відпо&
відно до різних стандартів вимагає більш де&
тального аналізу. Вітчизняні науковці та прак&
тики цьому питанню приділяють увагу в тому
чи іншому аспекті, серед них: Бобровський А.Л.,
Галушкіна Т.П., Кожушко Л.Ф., Лук'яніхін
В.О., Литвак.М., Скрипчук П.М., Потай О.А.,
Посилкіна О.В. Питання інтеграції видів менед&
жменту досліджували D. Hortensius, A. Arbor,
C. Lupo, Р.І. Буряк, В.М. Лук'яненко, І.В. Га&
лич та ін.

Водночас досвід українських компаній у
роботі з міжнародними стандартами зали&
шається незначним і вимагає вивчення переваг,
які принесуть компаніям реальну користь по&
рівняно зі світовим досвідом.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукової роботи є удосконалення

існуючих практичних напрацювань та методич&
них рекомендацій щодо побудови інтегрованої
системи менеджменту, шляхом створення
формалізованої моделі такої системи для агро&
промислових підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ключовим фактором успіху будь&якої
діяльності в ринкових умовах, є менеджмент.
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Існує величезна кількість визначень цього по&
няття, що пояснює його багатоплановість і
тісний контакт теорії і практики, але в цьому
випадку інтерес представляє визначення менед&
жменту, як типу управління, який передбачає
розробку, моделювання, максимально ефек&
тивне використання певних системних еле&
ментів або системи загалом. Для того щоб реа&
лізувати стратегію сталого розвитку, особли&
вий інтерес представляє використання еколо&
гічного менеджменту як інструменту, що регу&
лює вплив будь&якої діяльності на природу.

В умовах ринкової економіки виробники
перебувають під постійним впливом конкурен&
тного середовища, що вимагає від них більше
зосереджуватись на проблемах якості. Остан&
нім часом керівництво багатьох підприємств
зіштовхнулося з необхідністю управління якіс&
тю як засобом досягнення конкурентоспро&
можності, завоювання довіри до продукції у
споживача.

Сьогодні найефективнішим способом вдос&
коналення корпоративного управління є впро&
вадження інтегрованих систем управління, що
відповідають вимогам міжнародних стандартів:
ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 та інших. Ці
стандарти базуються на світовому досвіді

управління та містять рекомендації щодо вдос&
коналення корпоративного управління.

Стандарти серії ISO 9000 встановили уні&
кальний, всесвітньо відомий підхід до умов кон&
тракту на оцінку системи якості та водночас
регулюють відносини між виробниками та ко&
ристувачами продукції. Основною метою сис&
теми якості, що базується на стандартах серії
ISO 9000, є забезпечення якості продукції, не&
обхідної споживачам, та перевірка можливос&
тей компанії. Цілі економічної ефективності у
стандартах серії ISO 9000 дуже низькі, а час
доставки просто обмежений.

Поняття "менеджмент якості" охоплює аспек&
ти загальної функції управління в розрізі полі&
тики якості, цілей, відповідальності, плануван&
ня, забезпечення та поліпшення якості. Найе&
фективніше реалізувати зазначені функції до&
помагає впровадження системи якості, яка про&
низує не тільки процес виробництва продукції,
але й всі сфери діяльності підприємства. На
думку Захожая В.Б.: "Система якості відіграє
особливу роль у діяльності підприємства, але
до цих пір не вдалося придумати ефективного
інструменту для зниження собівартості вироб&
леної продукції або послуг при безумовному
задоволенні всіх вимог споживача" [1].

Рис. 1. Інтегрована система менеджменту агропромислового підприємства
Джерело: складено авторами за [6].
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Інтегрована система менеджменту — сис&
тема загального управління організацією, в
якій дотримується вимоги двох або більше
міжнародних стандартів. Ця система сприяє
підвищенню конкурентоспроможності органі&
зації, гарантії її стабільності та сталого розвит&
ку [2].

Для того щоб успішно керувати та задля
гармонійного функціонування організації не&
обхідно постійно звіряти її менеджмент з прин&
циповими правилами чи положеннями. Ство&
рення ІСМ (рис. 1) має будуватися на принци&
пах, встановлених у всіх Міжнародних стандар&
тах менеджменту, враховуючи те, що в якості
основних повинні прийматися принципи, по&
значені в стандартах ISO 9000, оскільки в мо&
делі ІСМ базовим стандартом вважається ISO
9001 — Система менеджменту якості.

Проблему управління якістю продукції
агропромислових підприємств можна виріши&
ти шляхом підтримки нових методологічних
підходів до створення ефективної системи
якості продукції.

Розвиток економічної інтеграції та глоба&
лізації вимагає створення інтегрованих систем
управління якістю продукції у вітчизняних
компаніях, які використовують взаємопов'яза&
ну стандартну систему та мають конкурентну
перевагу для забезпечення якості продукції [3].

Дослідження існуючих підходів до управ&
ління якістю встановило, що нині не існує ефек&
тивних систем управління якістю продукції, які
забезпечують ефективність управління якістю
шляхом інтеграції процесів управління робо&
тою як процесу управління якістю та важливо&
го чинника якості бізнесу. З огляду на це, про&
блема створення ефективної системи управлі&
ння якістю продукції на основі комплексного
підходу є особливо актуальною.

Динаміка вимог до якості продукції вимагає
використання системного підходу до управлін&
ня якістю продукції, що дозволяє нам роз&
глянути взаємозв'язок між установами та уста&
новами управління якістю, вивчити законо&
мірності змін та забезпечити всебічний вплив на
якість. У зв'язку з цим нагальним завданням є
підтримка структури системи управління якістю
продукції на підприємстві з метою забезпечен&
ня її функціонального призначення [5].

Застосування інтегрованих систем управ&
ління якістю вітчизняними агропромисловими
підприємствами може покращити якість про&
дукції, конкурентоспроможність підприємств
за допомогою корпоративних та систематич&
них підходів до корпоративного управління та
інвестицій в інтелектуальний капітал.

Інтегрована система управління якістю про&
дукції (ІСУЯП) — це соціально&економічна си&
стема, яка інтегрує взаємопов'язані підсисте&
ми управління якістю на основі методів вимі&
рювання якості роботи та принципів управлін&
ня якістю продукції, що є фундаментальними
для міжнародних стандартів ISO 10018: 2020
"Якість управління. Набір персоналу "[6].

Кожна підсистема, що включає певні галузі
управління якістю продукції, призначена для
вирішення певних проблем формування якості
роботи та підвищення якості продукту.

Корисно відокремити такі підсистеми
управління якістю: управління потенціалом
компанії, планування якості, маркетинг якості
роботи, виробництво технічного обладнання,
контроль якості виробництва, інформація,
якість роботи та аналіз виробництва, оцінка
якості роботи.

Сьогодні існує два практичні підходи до по&
будови інтегрованих систем. Перший — це
створення системи управління якістю на основі
ІС, подальше використання системи в таких
сферах, як екологія, безпека праці, соціальна
відповідальність, інформаційна безпека, енер&
гоменеджмент, управління ризиками. Другий
підхід заснований на функції єдиної системи
управління, яка охоплює різні сфери [7].

Для агропромислових підприємств нами
запропоновано використовувати алгоритм по&
будови комп'ютерної математичної моделі ІС
менеджменту підприємства, який складається
з семи етапів.

1 етап. Проведено аналіз наукових методів,
придатних для побудови математичної моделі
ІС підприємства. Найбільш придатними та
апробованими на практиці виявились методи
регресійного аналізу на основі оптимізаційної
моделі багатофакторного вибору.

2 етап. Здійснено порівняльний аналіз вимог
групи з 6 стандартів на системи менеджменту
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 26001,
ISO 27001, ISO 50001), у результаті якого ви&
значено зведений базовий перелік показників,
які описують модель ІС менеджменту підприє&
мства.

3 етап. З метою складення уточненого пе&
реліку показників агропромислових під&
приємств слід використати метод експертної
оцінки.

4 етап. У залежності від кількості визначе&
них показників обирається один з запропоно&
ваних на першому етапі методів. Якщо кількість
показників моделі ІС не перевищує 20 доціль&
но використовувати метод регресійного аналі&
зу, в іншому випадку застосовувати метод вве&
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дення метрики в про&
сторі цільових функцій.

5 етап. За допомогою
методів експертної оцін&
ки та комп'ютерного мо&
делювання будується
оптимізаційна модель,
яка є функцією резуль&
тативності від показ&
ників, що описують мо&
дель ІС.

6 етап. На основі ек&
спертної оцінки визначаються можливі альтер&
нативи побудови ІС. У таблиці 1 наведено
найбільш поширені варіанти можливих альтер&
натив інтегрованої системи менеджменту для
агропромислових підприємств. Результати ек&
спертної оцінки обробляються спеціалізованим
програмним засобом, який розраховує резуль&
тативність та у, разі потреби, ефективність
кожної з існуючих альтернатив.

7 етап. Для побудови ІС менеджменту кон&
кретного підприємства обирається оптималь&
на у кількісному виразі альтернатива, яка має
стати основою майбутньої інтегрованої систе&
ми. Слід зазначити, що цей алгоритм потребує
практичної реалізації.

Важливо вивчити ключові фактори, що
впливають на конкурентоспроможність агро&
промислової діяльності, визначити шляхи під&
вищення конкурентоспроможності компанії,
оскільки це допоможе галузі вийти з кризи, по&
силити конкуренцію, національну промисло&
вість на внутрішньому та світовому ринках.

До найбільш значимих факторів, які впли&
вають на конкурентоспроможність агропро&
мислової галузі можна віднести:

— позиціонування на міжнародному ринку,
тобто до якої міри виробництво орієнтовано на
експорт (частка випуску продукції на експорт
та динаміка);

— позиціонування на ринку країни у по&
рівнянні з конкурентами&нерезидентами (час&
тка імпорту продукції та динаміка);

— рівень технологічного забезпечення га&
лузі, що відображається у якісних характерис&
тиках наявних виробничих потужностей та
інтенсивності і розмірі інвестицій в основний
капітал;

— рівень концентрації на внутрішньому
ринку вітчизняних підприємств, здатних ефек&
тивно конкурувати зі світовими виробниками
— лідерами у відповідних сегментах ринку;

— рівень забезпечення матеріалами та си&
ровиною, ступінь розвитку міжгалузевих
зв'язків;

— частка тіньового сектору на внутрішньо&
му ринку (контрафактна та контрабандна про&
дукція), умови праці в галузі [8].

Тому в умовах ринкової економіки актуаль&
ною є проблема оптимальної структури асор&
тименту як для споживача, так і у сфері торгівлі
та виробництва. Нині на агропромислових
підприємствах здійснюються процеси струк&
турної перебудови, змінюються механізми уп&
равління та форми власності, збільшується
асортимент товарів, покращується організація
та технологія виробництва, удосконалюється
маркетингова та рекламна діяльність, дизайн і
якість готової продукції. На сучасному етапі
розвитку економіки України основними напря&
мами виробництва є підвищення конкурентос&
проможності товарів, експортних можливос&
тей підприємств, розробка та впровадження
безвідходних технологій, утилізація та раціо&
нальна переробка відходів виробництва.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У результаті аналізу методичних особливо&

стей розробки і впровадження ІСМ, а також
підтримки її в актуальному стані, доведено її
побудову на ряді принципів, а саме: баланс інте&
ресів зацікавлених сторін; лідерство керівниц&
тва; залученість персоналу; підході, що грун&
тується на управлінні ризиками; системному
підході; відповідності законодавчим та іншим
вимогам; ухваленні рішень, що грунтуються на
фактах та постійному поліпшенні. Таким чи&
ном, формування для агропромислових під&
приємств сучасної ІСМ дозволить вирішити
багато проблем, що виникають при паралель&
ному або послідовному незалежному впровад&
женні декількох стандартів, а саме: дублюван&
ня процесів, документів, посад і функцій
підрозділів, заплутаність взаємозв'язків між
системами управління якістю, безпекою про&
дукції, екологією, професійною безпекою і здо&
ров'ям при незалежному впровадженні, склад&

Варіант 
моделі 
ІС 

Міжнародні стандарти систем менеджменту 

1. ISO 9001 - - - - - - 
2. ISO 9001 ISO 14001 - - - - - 
3. ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 - - - - 
4. ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BS 25999 - - - 
5. ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BS 25999 ISO 27001 - - 
6. ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BS 25999 ISO 27001 ISO 26000 - 
7. ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BS 25999 ISO 27001 ISO 26000 ISO 50001 

Таблиця 1. Варіанти альтернатив побудови інтегрованих систем
менеджменту для агропромислових підприємств

Джерело: складено авторами на основі узагальнення досліджень.
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ність цілісного сприйняття системи менеджмен&
ту керівництвом підприємства та, відповідно,
низька ефективність планування, контролю й
управління загалом, тривалий термін впро&
вадження групи стандартів на підприємстві,
велика трудомісткість і потреба в ресурсах при
незалежному впровадженні групи стандартів.

Ефективність розробки інтегрованих сис&
тем управління якістю виробництва для агро&
промислових компаній суттєво залежить від
мотивації керівництва та персоналу та впевне&
ності у доцільності та необхідності цих заходів.
На жаль, низький рівень управлінських знань
включає важливість переходу на інтегровані
системи управління якістю продукції, низьку
мотивацію та психологічні бар'єри для перехо&
ду на нові системи якості. У проектуванні та&
ких систем повинні брати участь усі працівни&
ки компанії, для яких процес підвищення якості
роботи є важливою складовою загальної куль&
тури та етики виробництва. Враховуючи орга&
нізаційну структуру компанії, в компанії з інтег&
рованою системою управління якістю впровад&
ження нової системи якості на підприємстві має
адаптуватися до існуючих умов і природно
інтегруватися в сучасну організаційну струк&
туру та систему управління компанією. Роз&
робка, впровадження та сертифікація інтегро&
ваної системи управління якістю продукції для
сільськогосподарських та промислових під&
приємств надає їм більшу конкурентоспро&
можність та довіру до міжнародних стандартів
виробництва та обслуговування, що визнача&
ються сильною конкуренцією у вітчизняних та
іноземних фермерських господарствах.
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