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Національна безпека, тобто безпека життєдіяльності людини у
суспільстві і безпека функціонування суспільства в цілому є умовою
розвитку будь-якої економічної системи та стабільного її  функціонування,
підвищення добробуту населення, його соціальної захищеності.
Необхідність забезпечення безпеки в Україні обумовлена різними
внутрішніми і зовнішніми ризиками, які викликані трансформаційними
процесами розвитку ринкової економіки. У цих умовах зростає роль і
значення держави, яка здатна згладжувати внутрішні та зовнішні ризики,
негативні наслідки функціонування ринку, використовуючи інструменти
регулювання економіки.

У Законі України «Про основи національної безпеки України»
зазначається, що: «Національна безпека України – це захищеність життєво
важливих інтересів людини, громадянина, суспільства та держави, за якої
забезпечуються сталий розвиток суспільства, сучасне виявлення,
запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним
інтересам» [1]. Отже, безпека – це функція суспільства, людини, держави з
виявлення, попередження та усунення небезпек та загроз, здатних знищити
їх чи позбавити фундаментальних матеріальних і духовних цінностей або
ж унеможливити їхній стабільний розвиток. Необхідність забезпечення
безпеки є вихідною соціальною потребою суспільства в цілому і людини
зокрема, будь-які природні чи соціальні явища людина розглядає через
призму можливої загрози і можливості забезпечення власної безпеки.

Сучасне розуміння поняття безпеки передбачає дослідження за
різними напрямами, зокрема: від національної безпеки до безпеки груп і
окремих осіб; від національної безпеки до системи міжнародної безпеки;
від виключно військової безпеки до політичної; економічної, соціальної
тощо [2, с.96]. Таким чином, система національної безпеки є сукупністю
всіх видів безпеки: економічної, соціальної, політичної, військової,
екологічної, технологічної, інтелектуальної, інформаційної, демографічної,
пожежної тощо.

На стан захищеності національної економічної системи, прав і
свобод громадян безпосередньо впливає пожежна безпека, яка відображає
багато аспектів, а саме: соціальний, економічний, правовий, технічний,
медичний, екологічний тощо. У Законі України «Про пожежну безпеку»
звертається увага, що її забезпечення є невід’ємною частиною державної



діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного
багатства і навколишнього природного середовища [3]. Отже, об’єктами
забезпечення пожежної безпеки, відповідно і національної безпеки є життя
та здоров’я людей, національне багатство, навколишнє середовище.

Пожежі та їх наслідки є реальними і потенційними загрозами
національній безпеці України та стабільності в суспільстві. В Україні
протягом 2001-2010 рр. щорічно виникало понад 40 тисяч пожеж, під час
яких загинули понад 2,5 тис. і одержали травми майже 2 тис. людей [4,
с.145]. У 2011 році в Україні виникло 62208 пожеж, під час яких загинули
майже 3000 людей, а 1500 отримали значні травми. Матеріальні втрати від
пожеж становили понад 2,5 млн грн. [5].

В літературі пожежна безпека трактується по-різному, зокрема, як
практика виконання вимог нормативних документів, які регулюють
діяльність людини щодо безпечного використання в суспільстві
пожежонебезпечних речовин і матеріалів [6, с 10]; як стан захищеності від
пожеж особи, майна, всього суспільства і держави" [7, с 52].

На наш погляд, найповніше визначення пожежної безпеки як виду
національної безпеки пропонується О.В. Сидорчуком, Р.Т. Ратушним, О.Б.
Гадою: пожежна безпека «як вид (напрямок) національної безпеки полягає
у захищеності життя та здоров’я людей, майна та інших цінностей
фізичних та юридичних осіб, національного багатства і навколишнього
природного середовища, за якої забезпечуються своєчасне попередження,
виявлення, припинення і нейтралізація пожеж та їх наслідків» [4, с. 143].
Такий підхід до суті пожежної безпеки включає формулювання головної її
мети – досягти захищеності життя та здоров’я людей, їх майна,
національного багатства і навколишнього природного середовища.

На наш погляд, забезпечення пожежної безпеки у суспільстві
повинне базуватися на таких принципах:

1) розробка стратегії пожежної безпеки як складової стратегії
національної безпеки;

2) виявлення можливих джерел потенційної пожежної небезпеки;
3) моніторинг та аналіз об’єктивних показників стану пожежної

небезпеки;
4) проведення активної інвестиційної політики з метою створення

безпечних умов функціонування суспільства і національної економіки;
5) ефективна взаємодія державних органів в ході реалізації стратегії

пожежної безпеки.
На наш погляд, існують різноманітні чинники, які обумовлюють

виникнення пожежної небезпеки, а відповідно – посилюють необхідність
забезпечення пожежної безпеки. До таких чинників ми відносимо:

1) економічні – зношеність основних виробничих та невиробничих
фондів, недостатній рівень інвестицій, особливо у інноваційні технології,



несприятливий інвестиційний клімат, наявність великого обсягу тіньової
економіки;

2) політико-правові – недосконалість та нестабільність законодавчої
бази, нестабільний політичний клімат;

3) науково-технічні – скорочення кількості підприємств, що займаються
інноваційною діяльністю, недостатнє використання Інтернет-ресурсів, міграція
наукових кадрів за кордон, недостатні інвестицій в науку;

4) соціальні – низький рівень життя, високий рівень бідності, безробіття,
низький рівень соціальних виплат;

5) культурні – зменшення ролі і значення національних традицій та
звичаїв, зміна цінностей, пряма деградація частини суспільства;

6) демографічні – міграційні процеси населення за кордон, старіння
нації, депопуляція;

7) екологічні – загострення екологічних проблем, які проявляються не
тільки на національному рівні, але мають глобальний характер.

Синергетизм та системний характер дії вище перерахованих чинників
свідчать про особливу актуальність необхідності забезпечення пожежної
безпеки, що зумовлює зростання ролі держави в системі національної
безпеки в цілому, посилення державного регулювання соціально-
економічним розвитком України, збільшення фінансування з метою
запобігання та зменшення ризиків виникнення пожеж, а відповідно
забезпечення сталого розвитку національної економічної системи та
підвищення конкурентоспроможності економіки країни.
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