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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЖЕЖНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
У СУСПІЛЬСТВІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Безпека життєдіяльності людини у суспільстві і безпека
функціонування суспільства в цілому передбачає існування системи
національної безпеки. Національна безпека України – це необхідні умови
існування, тобто стан захищеності життєво важливих інтересів особи,
суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Забезпечення
національної безпеки загалом – це підтримання цілісності державної
структури, стійкості й безпечності її системних зв’язків, а також створення
нормальних та безпечних умов функціонування всіх її структурних
елементів та сфер. Від стану національної безпеки залежить збереження та
примноження національних духовних і матеріальних цінностей, нормальна
життєдіяльність людини як найціннішої складової економічної системи,
яка забезпечує стабільну та надійну реалізацію системних економічних
зв’язків.

Оскільки життя держави і суспільства розгортається в часі й просторі
в різних сферах, національна безпека є багатоплановим явищем, що
характеризується  економічними, соціальними, політичними, військовими,
екологічними, інтелектуальними, інформаційними, демографічними,
пожежними та іншими аспектами. Всі вони перебувають у тісному
взаємозв’язку і взаємозалежності.

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].

Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки
України» [2] визначає принципи, пріоритетні цілі, завдання та механізми
забезпечення життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від
зовнішніх і внутрішніх загроз. Стратегія окреслює пріоритети та напрями
діяльності держави у сфері національної безпеки. У Стратегії національної
безпеки України для її економічної складової головну мету сформовано
через критерій прийнятого рівня забезпечення економічної безпеки. Цей
критерій є комплексним показником, що інтегрує у собі рівень
конкурентоспроможності, можливість підтримання сталого розвитку, стан
продуктивності виробництва та зайнятості населення. Головними для



забезпечення прийнятого рівня економічної безпеки є поліпшення
інвестиційного клімату, активізація інноваційної діяльності, реформування
податкової системи і проведення земельної реформи.

Економічна безпека країни є “складною багатофакторною
категорією, що характеризує здатність національної економіки до
розширеного відтворення з метою задоволення на визначеному рівні
потреб власного населення і держави, протистояння дестабілізуючій дії
чинників, що створюють загрозу стійкому збалансованому розвиткові
країни; забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у
світовій системі господарювання” [3, с. 143]. Таке визначення звертає
увагу на сутність, мету й засоби забезпечення економічної безпеки, а
також на залежність заходів не тільки від інтересів, а й від поточних
можливостей країни в конкретний момент розвитку та життєдіяльності
суспільства.

Економічна безпека країни має складну структуру і базується на
таких принципах: економічна незалежність; стабільність та стійкість
національної економіки; протидія інтересам джерел потенційної
економічної небезпеки; проведення активної інвестиційної політики;
технологічне вдосконалення як умова прогресу і стійкого розвитку
економіки; ефективна взаємодія державних органів в ході реалізації
стратегії економічної безпеки. Економічна безпека є системним процесом,
який спрямований на забезпечення конкурентоспроможності економіки та
капіталізації інвестицій.

Безпосередньо впливає на стан захищеності національної
економічної системи та прав і свобод громадян 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 [4].
Отже, об’єктами забезпечення пожежної безпеки, відповідно і об’єктами
національної безпеки є життя та здоров’я людей, національне багатство,
навколишнє природне середовище. Пожежі та їх наслідки є реальними і
потенційними загрозами національній безпеці України та стабільності в
суспільстві. У 2011 році в Україні виникло 62208 пожеж, під час яких
загинуло майже 3000 людей, а 1500 отримали значні травми. Матеріальні
втрати від пожеж становили понад 2,5 млн грн. [5]

Пожежна безпека як вид 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» [6, с. 143].



Досліджуючи забезпечення в державі економічної та пожежної
безпеки, на наш погляд, необхідно звернути увагу на декілька моментів.

По-перше, забезпечення як економічної, так і пожежної безпеки – це
процес, який є безперервним і циклічним. Це означає, що у кризові періоди
розвитку економіки необхідно особливу увагу приділяти увагу цим
сферам, особливо акцентуючи на забезпеченні пожежної безпеки.

По-друге, необхідно чітко визначати і конкретизувати чинники, які
можуть обмежити цей процес, а відповідно знайти шляхи подолання і
вирішення реальних проблем, оскільки гарантування як економічної, так і
пожежної безпеки на постійно належному рівні є обов’язковою умовою
успішного поступального розвитку суспільства.

По-третє, державна стратегія забезпечення як економічної, так і
пожежної безпеки повинна передбачати заходи науково-методичного,
нормативно-правового, організаційного, матеріально-технічного і
фінансового характеру, що забезпечують реалізацію стратегічних напрямів
гарантування безпеки, які, у свою чергу, слід розділити на надзвичайні,
першочергові та перспективні.

По-четверте, на сучасному етапі розвитку національні економіки все
більше інтегруються в єдину глобальну економіку, тому кожна країна
повинна створювати власну модель забезпечення безпеки функціонування,
щоб мати змогу запобігати та мінімізувати негативні економічні наслідки
та негативні наслідки надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж.
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