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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 9001: 2008 В УКРАИНЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЕГО В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
У статті досліджено механізм підвищення якості роботи органів державної влади. 
Запропоновано концептуальний підхід до впровадження міжнародного стандарту 
управління якістю ISO 9001:2008 в діяльність органів ДСНС України. Узагальнено заходи та 
завдання керівництва ДСНС для успішного впровадження стандарту ISO 9001:2008.  
 
The article investigates the mechanism of improving the quality of work of public authorities. The 
conceptual approach to the implementation of the international standard of quality management 
ISO 9001: 2008 in the activities of the bodies of the SNS of Ukraine is proposed. The activities and 



tasks of the DSNC management for the successful implementation of the ISO 9001: 2008 standard 
are summarized. 
 
В статье исследован механизм повышения качества работы органов государственной 
власти. Предложен концептуальный подход к внедрению международного стандарта 
управления качеством ISO 9001: 2008 в деятельность органов ДСНС Украины. Обзор 
мероприятия и задачи руководства ДСНС для успешного внедрения стандарта ISO 9001: 
2008. 
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Постановка проблеми. Зростання у світі конкуренція привела до посилення вимог, що пред'являються 
споживачам до якості продукції. Вимоги споживача включають в технічні умови. Проте самі по собі технічні 
умови не можуть бути гарантією якості, якщо в організаційній системі, що включає постачання продукцією і її 
обслуговування, є які-небудь невідповідності. Тому виникає необхідність у вдосконаленні системи якості, які 
доповнюють необхідні умови до продукції, наведених в технічних умовах. Міжнародні стандарти серії ISO 
9000 призначені для забезпечення загального керівництва якістю в основних галузях промисловості та 
економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі міжнародних стандартів якості присвячені 
дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених: А.М. Ляпунова, Г.О. Зимовець, Р.А. Фатхутдінова, А.І. 
Яковлева, А.Є. Воронкової, Л.С. Шевченко, С.Д. Ільєнкової та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз міжнародного стандарту ISO 9001:2008 в 
Україні впровадження його у діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Виклад основного матеріалу. Жодне суспільство не може існувати у ХХІ ст. без законодавства і 
нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, 
методи надання послуг, а також гарантують безпеку життя, здоров’я та майна людей і навколишнього 
середовища.  

Разом із тим, міжнародний досвід, є найбільш ефективним механізмом підвищення якості роботи 
органів державної влади з точки зору потреб споживачів є впровадження і їх діяльність стандартів і процедур, 
які проводять системи управління в державному секторі до спільних з бізнес-сектором. Найуспішніший 
приклад ефективної стандартизації є запровадження в органах державної влади стандарту управління якістю 
[3]. 

Перш за все необхідно розглянути поняття «якість», адже саме воно є досить багатогранним і 
неоднозначним. Більшість людей на інтуїтивному рівні розуміє якість як міру, в якій товар або послуга 
задовольняє їх потреби. З часом розуміння цього поняття змінюється відповідно до умов існування і діяльності 
людини. У даному контексті під якістю розуміють – характеристику результату чи процесу, за допомогою якого 
досягаються результати державної організації, з врахуванням охайності, точності, правильності, 
обґрунтованості, завершеності, а також комплексності виконання. Управління якістю – комплекс стратегічних і 
тактичних заходів щодо організації бездефектної роботи всіх ланок виробничого процесу і перевірки якості 
виробу, в тому числі управлінського рішення, під час виробництва [8]. 

У зв’язку з цим, одним з важливих напрямків удосконалення механізмів державного управління 
сферою пожежної безпеки в Україні треба вважати, виходячи з європейської та світової практики, 
впровадження у діяльність ДСНС міжнародного стандарту ISO 9001:2008, який визначає вимоги до систем 
управління якістю в організації (установі, на підприємстві) (рис. 1). 

 



 
Рис. 1. Концептуальний підхід до впровадження міжнародного стандарту управління якістю ISO 

9001:2008 в діяльність органів ДСНС України 
Джерело: складено автором 

 
Проте, сертифікація ІSО носить виключно добровільний характер. Незважаючи на це, все більше 

вітчизняних підприємств впроваджують у себе стандарт ISO 9001. В більшості своїй вони намагаються не 
відставати від партнерів або конкурентів. Але бувають ситуації, коли основний покупець пред'являє вимоги 

Мета 

необхідність удосконалення внутрішньої системи державного управління у сфері 
пожежної безпеки в органах ДСНС 

Завдання 

- послідовність і взаємодія процесів для результативного та ефективного 
отримання бажаних результатів;  

- чітке визначення та контролювання процесів, їх виходів і входів;  
- визначення ризиків та управління ними і використання можливостей для  

- покращення показників діяльності ДСНС у сфері пожежної безпеки;  
- призначення керівників процесів і покладання на них повної  

відповідальності та надання повноважень. 

Принципи 

- орієнтація на споживача; 
- лідерство; 

- залучення персоналу; 
- процесний підхід до управління; 
- системний підхід до управління; 
- принцип постійного покращення; 

- ухвалення рішень на основі фактів; 
- взаємовідносини з постачальниками. 

Переваги 

- політика у сфері якості; 
- цілі у сфері якості; 
- настанова з якості 

Інформаційне забезпечення 

- досягнення кращого розуміння та узгодженості діяльності по управлінню якістю; 
- покращення результативності використання документації; 

- укріплення взаємної довіри між Держслужбою з надзвичайних ситуацій та 
іншими органами державного управління й організаціями (установами, 

підприємствами) у сфері пожежної безпеки, а також суспільством; 
- зменшення витрат і зростання продуктивності праці;  

- створення фундаменту та процедур покращення діяльності в межах системи 
управління якістю у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 



наявності сертифікованої системи управління якістю як основна умова укладення контракту. Часто наявність 
сертифіката ISO є обов'язковою вимогою для участі в держзакупівлі, тендери та інші [6]. 

Мета впровадження ISO 9001:2008 у межах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – 
ДСНС)  ґрунтується, у першу чергу, на необхідності удосконалення внутрішньої системи державного 
управління діяльністю у сфері пожежної безпеки. 

Деяким організаціям потрібно суттєво перебудувати систему менеджменту, а іншим достатньо лише 
змін деяких бізнес-процесів. Система управління адаптується під конкретні специфічні завдання. Правильний 
збалансований підхід при виборі методів і засобів сприятиме комплексному розвитку всіх видів діяльності на 
підприємстві та їх вдосконалення в рамках єдиної системи управління. Однак в стандартах ISO серії 9000:2008 
питання інтеграції різних видів діяльності підприємства ставляться тільки в узагальненому вигляді [2]. 

Перевагами використання ISO 9001:2008 для ДСНС, на наше переконання, можна вважати: досягнення 
кращого розуміння та узгодженості діяльності по управлінню якістю; покращення результативності 
використання документації; укріплення взаємної довіри між ДСНС та іншими органами державного управління 
й організаціями (установами, підприємствами) у сфері пожежної безпеки, а також суспільством; зменшення 
витрат і зростання продуктивності праці; створення фундаменту та процедур покращення діяльності в межах 
системи управління якістю у ДСНС. 

Стандарт ISO 9001:2008 містить у собі велику кількість вимог і методів, використання яких спрямоване 
на покращення можливостей по управлінню якістю. Разом з тим, кількість принципів управління якістю в 
стандарті є обмеженою.  

Перший принцип вимагає забезпечення орієнтації на споживача. Для ДСНС це означає розуміння 
існуючих і майбутніх потреб суспільства і держави в послугах у сфері пожежної безпеки з урахуванням 
прогнозних змін (урбанізація, клімат, динаміка техногенних криз тощо), задоволення вимог щодо надання 
таких послуг, особливо в умовах складних і нестандартних надзвичайних ситуацій, а також намагання 
перевищити очікування споживачів у якості надання послуг [5]. 

Реалізація першого принципу вимагає від ДСНС досягнути рівня відповідності, зробити метою 
діяльності всіх структур ДСНС адекватне сприйняття споживачами послуг у сфері пожежної безпеки, 
записувати та аналізувати всі скарги, пропонувати цінність для споживачів шляхом удосконалення механізмів 
надання більш якісних послуг.   

Наступним принципом є принцип лідерства. Суть його міститься в необхідності встановлення єдності 
мети і напряму подальшого розвитку як сфери пожежної безпеки в Україні, так і самої ДСНС, політики і цілей, 
у створенні організаційної внутрішньої культури, при який кожний співробітник залучається до загального 
процесу досягнення мети діяльності ДСНС [1]. 

Впровадження другого принципу пов’язане з встановленням чітких цілей і завдань, щоб мати так 
званий організаційний «компас». Стандартом ISO 9001:2008 вимагається відноситися до якості як до 
стратегічного питання, а також забезпечувати ДСНС якісними людськими та матеріальними ресурсами для 
досягнення поставлених цілей у сфері пожежної безпеки.  

Третій принцип – принцип залучення персоналу. Важливими вимогами цього принципу вважаються 
повний розвиток здібностей і компетентності найбільш цінного активу, яким є особового складу ДСНС, а також 
використання цих здібностей з максимальною користю для ДСНС.  

Реалізація третього принципу в ДСНС має здійснюватися шляхом підтримки високого рівня 
інформованості керівництва та співробітників і розуміння ними суті управління процесами; інтегрування плану 
забезпечення людськими ресурсами із стратегічним планом діяльності у сфері пожежної безпеки; здійснення 
активних і таких, що надають користь, регулярних тренінгів, а також періодичне оцінювання кваліфікації 
особового складу ДСНС; сприяння намаганням співробітників вносити свій можливий вклад у вдосконалення 
діяльності ДСНС у питаннях, пов’язаних з покращенням стану пожежної безпеки в країні; забезпечення 
максимальної відповідності діяльності співробітників цілям ДСНС. 

Четвертим принципом є процесний підхід, згідно якому вимагається розглядати управління ресурсами 
як процесами, а також забезпечувати більш ефективне досягнення бажаних результатів. 

Відповідно до вимог четвертого принципу мають бути уважно визначені та виміряні кожний з процесів 
та усі параметри діяльності ДСНС. Необхідним є здійснення оптимізації ресурсів по кожному процесу. При 
цьому треба досягти впевненості в тому, що кінцева послуга, що надається з боку ДСНС у сфері пожежної 
безпеки, дійсно відповідає вимогам. Важливим вважається здійснення контролю кожного з процесів, а не тільки 
їх результатів. При цьому треба зіставляти виміри ключових моментів кожного процесу з вимірами результату 
цього процесу  [11]. 

Наступний принцип досить відомий і важливий – це системний підхід до управління. Він, згідно ISO 
9001:2008, означає визначення, розуміння й управління взаємопов’язаними процесами системи для 
результативного та ефективного досягнення цілей.  

Забезпечення реалізації системного підходу пов’язане з визнанням необхідності координації/зв’язку 
ключових процесів у діяльності ДСНС за допомогою відповідних механізмів, перевіркою задоволення потреб 
споживачів послугами у сфері пожежної безпеки, перевіркою разом з основними процесами діяльності ДСНС у 
сфері пожежної безпеки і процесів розробки та впровадження відповідних послуг. 

Принцип постійного покращення означає необхідність обрання за постійну мету здійснення процедур 
покращення. Згідного цього принципу керівництво ДСНС має сконцентруватися на покращенні процесів і 



механізмів їх реалізації щодо надання послуг у сфері пожежної безпеки і забезпеченні необхідними ресурсами 
для досягнення поставлених цілей. При цьому мають плануватися і здійснюватися ретельно обґрунтовані 
коректувальні та попереджувальні дії. Необхідними процедурами мають також стати: продовження покращення 
результативності й ефективності системи управління якістю у ДСНС; досягнення покращень, що перевищують 
цілі; зменшення кількості відхилень у досягненні цілей.  

Наступним принципом у межах стандарту ISO 9001:2008 є принцип ухвалення рішень на основі фактів. 
Суть цього принципу полягає у вимозі обов’язкового ґрунтування рішень на результатах логічного аналізу 
даних та інформації.  

Реалізація принципу вимагає від керівництва ДСНС орієнтування на такі дані для покращення рівня 
задоволеності споживачів послуг у сфері пожежної безпеки, як результати аудиту, результати перегляду 
показників діяльності ДСНС, коректуючі дії та скарги, що надійшли від споживачів. Важливим вважається 
спостереження за короткостроковими та довгостроковими тенденціями і показниками діяльності ДСНС у сфері 
пожежної безпеки, а також використання даних для постійного покращення діяльності ДСНС  [2]. 

Останній принцип стандарту ISO 9001:2008 – це взаємовигідні відносини з постачальниками. 
Трансформація цього принципу на діяльність ДСНС у сфері пожежної безпеки обумовлює необхідність 
встановлювати та документувати вимоги, яким мають відповідати постачальники матеріальних (пожежна 
техніка, обладнання, прилади тощо) і людських (кваліфікація, рівень підготовки, досвід тощо) ресурсів; 
потребує оцінювати можливості постачальників виконувати вимоги, що пред’являються до них; обумовлює 
необхідність розвитку взаємної довіри, поваги і прагнення до задоволення споживачів, як послуг ДСНС, так і 
постачальника; вимагає об’єднувати ключові елементи системи управління якістю ДСНС з процесами 
покращення якості постачальників. 

Впровадження міжнародного стандарту ISO 9001:2008 у діяльність ДСНС потребує розробки низки 
документів для забезпечення результативного планування здійснення процесів і управління ними: політики в 
сфері якості; цілей у сфері якості; настанови з якості.  

Керівництво ДСНС має застосовувати політику в сфері якості як інструмент для покращення своєї 
діяльності. Політика ДСНС у сфері якості повинна бути рівноцінною складовою загальної політики та стратегії 
діяльності ДСНС, узгодженою з ними. Формулюючи політику в сфері якості, керівництво ДСНС має 
враховувати: рівень і шляхи майбутнього покращення, необхідного для успішної діяльності ДСНС у сфері 
пожежної безпеки; очікуваний чи бажаний ступінь задоволення споживачів послугами у сфері пожежної 
безпеки; професійний ріст співробітників ДСНС; потреби та очікування інших зацікавлених сторін (органів 
державного управління міністерств; організацій; установ; підприємств); ресурси, необхідні для перевищення 
вимог стандарту ISO 9001:2008; потенційний внесок постачальників  [10]. 

При цьому слід зазначити, що застосування політики в сфері якості для покращення можливе за умови, 
якщо вона: узгоджена з поглядами та стратегією керівництва стосовно майбутньої діяльності ДСНС у сфері 
пожежної безпеки; дозволяє чітко розуміти цілі в сфері якості та досягати їх на всіх рівнях у ДСНС; наочно 
доводить зобов’язання керівництва ДСНС щодо якості та забезпечення адекватними ресурсами для досягнення 
цілей; допомагає підвищити зобов’язання щодо якості на всіх рівнях ДСНС за явним лідерством керівництва 
ДСНС; передбачає постійне покращення з метою задоволення потреб споживачів послуг у сфері пожежної 
безпеки; належним чином сформульована і ефективно поширена у ДСНС. 

Стратегічне планування і політика в сфері якості ДСНС мають стати базовими для встановлення 
(визначення) цілей у сфері якості. Керівництво ДСНС повинне сформулювати саме ті цілі, досягнення яких 
забезпечить покращення показників діяльності ДСНС у сфері пожежної безпеки. Цілі повинні уможливлювати 
їхнє вимірювання для сприяння результативному й ефективному аналізуванню з боку керівництва ДСНС  [9]. 

Здійснюючи формулювання цілей, керівництво ДСНС має також враховувати: поточні та майбутні 
потреби ДСНС стосовно функціонування та розвитку сфери пожежної безпеки; відповідні висновки за 
результатами аналізування з боку керівництва ДСНС; поточні показники діяльності ДСНС у сфері пожежної 
безпеки і стану цієї сфери; рівні задоволеності споживачів послуг у сфері пожежної безпеки; результати 
самооцінювання; ресурси, необхідні для реалізації цілей.  

Інформацію про цілі в сфері якості слід поширювати так, щоб співробітники ДСНС могли сприяти їх 
досягненню. При цьому потребує визначення міра відповідальності за доведення цілей у сфері якості до всього 
особового складу ДСНС. Ці цілі, як і політику в сфері якості, треба систематично аналізувати , а у разі 
необхідності, переглядати (коректувати).  

Розробка настанови з якості має встановити сферу застосування системи управління якістю ДСНС з 
деталізацією та обґрунтуванням будь-яких вилучень. Вона також повинна містити задокументовані методики, 
встановлені для системи управління якістю ДСНС, або посилання на них, а також опис взаємодії процесів 
системи управління якістю ДСНС  [4]. 

Настанова має розглядатися керівництвом ДСНС як основа для розроблення інших документів системи 
управління якістю – документованих методик, інструкцій, положень тощо. 

Стандарт ISO 9001:2008 містить у собі низку вимог, у відповідності з якими ДСНС може добавити 
цінність своїй системі управління якістю шляхом розробки документів, якщо і стандарт конкретно не вимагає 
їх: схеми процесів у ДСНС; схеми організаційної структури ДСНС; технічні умови; документи, що описують 
внутрішні комунікації у ДСНС; плани якості тощо. 



Успішне впровадження стандарту ISO 9001:2008 у ДСНС можливо лише за умови лідерства, 
зобов’язань і активної особистої участі керівництва ДСНС у розробленні й актуалізації результативної та 
ефективної системи управління якістю. У площині цього керівництво ДСНС має розглянути низку таких 
заходів (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Заходи керівництва ДСНС для успішного впровадження стандарту ISO 9001:2008 

Джерело: складено автором 
 

Разом з цим керівництво ДСНС має встановити конкретні за змістом методи вимірювання показників 
діяльності ДСНС у сфері пожежної безпеки, щоб визначати ступінь досягнення запланованих (встановлених) 
цілей. Ці методи мають забезпечувати вимірювання фінансових показників, показників процесів на всіх рівнях 
у ДСНС, а також мають охопити зовнішні вимірювання, оцінювання задоволеності споживачів послуг у сфері 
пожежної безпеки, вимірювання інших чинників успіху, визначених керівництвом ДСНС  [2]. 

Якщо виходити з принципів управління якістю згідно стандарту ISO 9001:2008, керівництво ДСНС 
повинне буде продемонструвати своє лідерство та зобов’язання щодо виконання сукупності ряду вимог (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Завдання керівництва ДСНС при використанні міжнародного стандарту ISO 9001:2008 

Джерело: складено автором 
 

Разом з покроковим постійним покращенням, керівництво ДСНС має також передбачити радикальні 
зміни в процесах, як один із шляхів покращення показників діяльності ДСНС у сфері пожежної безпеки. Для 
проведення таких  змін керівництво ДСНС повинне буде вживати заходи, які мають забезпечити наявність 
ресурсів і зв’язків, необхідних для підтримки функцій системи управління якістю  [12]. 

Необхідними діями з боку керівництва ДСНС вважається також забезпечення ефективного 
функціонування процесів як мережі. При цьому мають бути врахованими: послідовність і взаємодія процесів 



для результативного та ефективного отримання бажаних результатів; необхідність забезпечення чіткого 
визначення та контролювання процесів, їх виходів і входів; необхідність визначення ризиків та управління 
ними і використання можливостей для покращення показників діяльності ДСНС у сфері пожежної безпеки; 
необхідність призначення керівників процесів і покладання на них повної відповідальності та надання 
повноважень.  

Висновки. Таким чином, сертифікація ІSО носить виключно добровільний характер. Незважаючи на це, 
все більше вітчизняних підприємств впроваджують у себе стандарт ISO 9001. В більшості своїй вони 
намагаються не відставати від партнерів або конкурентів. Але бувають ситуації, коли основний покупець 
пред'являє вимоги наявності сертифікованої системи управління якістю як основна умова укладення контракту. 
Часто наявність сертифіката ISO є обов'язковою вимогою для участі в держзакупівлі, тендери та інші. Не 
секрет, що іноді наявність сертифіката ISO у підприємств-експортерів дозволяє збільшувати ціни на продукцію, 
що поставляється, збільшуючи прибутки. 
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