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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ 

СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Пожежна безпека у людському суспільстві є об’єктивною необхідністю. 

Забезпечення національної безпеки як умови життєдіяльності людей та 

суспільства є невід’ємною складовою державної політики, однією з найбільш 

важливих функцій держави. Сьогодні управління національною безпекою 

ґрунтується на визначених державою принципах, методах та формах 

управління у сфері адміністративно-політичної діяльності. 

Особливою складовою національної безпеки держави завжди вважається 

пожежна безпека. В Законі України «Про основи національної безпеки 

України» зазначається: «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].  

Відповідно до державного стандарту, пожежна безпека – це відсутність 

неприпустимого ризику виникнення та розвитку пожежі, пов’язаної з нею 

можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю 

[2]. Таке ж визначення пожежної безпеки дається також в Кодексі цивільного 

захисту України, який прийнято Верховною Радою України 2 жовтня 2012 року 

[3]. Ці ж об’єкти безпеки закріплені у Законі України «Про основи національної 

безпеки України» як об’єкти національної безпеки. 

Пожежна безпека є складовою національної безпеки. На нашу думку, 

розуміння пожежної безпеки повинно поєднувати як мету, так і всі основні 

складові цього поняття. «Під пожежною безпекою ми розуміємо складну 

багатофакторну категорію, яка характеризує стан захищеності людини, 

суспільства, національного багатства та довкілля від пожеж, що, по-перше, 



  

відображає здатність протистояти дестабілізуючій дії різноманітних чинників, 

що створюють реальну загрозу виникнення пожеж, а по-друге, гарантується 

механізмом забезпечення пожежної безпеки як об’єктивною потребою 

запобігання реальної та потенційної загрози пожеж, зниження ймовірності їх 

виникнення та мінімізації втрат і збитків від реальних пожеж» [4, c. 293].  

Забезпечення пожежної безпеки – це механізм по виробленню та 

реалізації концепції, стратегії і тактики в сфері пожежної безпеки держави за 

допомогою скоординованої діяльності органів влади, громадських організацій 

та об’єднань, громадян. Згідно Кодексу цивільного захисту України, 

забезпечення пожежної безпеки на території України, регулювання відносин у 

цій сфері органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

суб’єктів господарювання і громадян здійснюються відповідно до цього 

Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів. Діяльність із 

забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності 

посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій. Забезпечення 

пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається на власників та 

керівників таких суб’єктів господарювання [3]. 

За даними масивів карток обліку пожеж протягом 2012 року в Україні 

зареєстровано 71443 пожежі, прямі матеріальні збитки від яких становили 

860070 тис. грн. У 2012 році щодня в Україні в середньому виникало 196 пожеж 

(у 2011 році – 166), унаслідок яких гинуло 8 та травмувалося п’ятеро людей, 

вогонь знищував або пошкоджував 75 будівлі і споруди різного призначення та 

10 одиниць техніки. У 2012 році кожною пожежею наносились прямі збитки на 

суму 12,0 тис. грн. (у 2011 році – 13,2 тис. грн.). Кожною 21 пожежею 

знищувалась або пошкоджувалась одиниця техніки. У середньому  по Україні 

кожна третя пожежа знищувала або пошкоджувала будівлю чи споруду.  

У 2012 році унаслідок пожеж загинула 2751 людина, у тому числі 87 

дітей; 1682 людини отримали травми, з них 143 дитини. Протягом 2012 року в 

порівнянні з 2011 роком кількість людей, що загинули на пожежах скоротилася 

на 4,1%, проте на 10,3% збільшилася кількість травмованих на пожежах. Серед 



  

причин виникнення пожеж (70-80%), домінує людський фактор (необережне 

поводження пожеж з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при 

експлуатації електричних приладів, пічного опалення, пустощі дітей) [5].  

Головними шляхами забезпечення пожежної безпеки мають бути: по-

перше, проведення комплексних заходів на пожежонебезпечних об’єктах; по-

друге, прискорення поновлення основних фондів, своєчасне вжиття запобіжних 

заходів для недопущення виникнення пожеж; по-третє, створення ефективних 

систем технологічного контролю і діагностики виникнення пожеж та 

впровадження автоматичних засобів сигналізації та пожежогасіння; по-

четверте, підвищення організаційного рівня забезпечення пожежної безпеки 

житлового сектора; по-п’яте, удосконалення системи навчання населення 

правилам пожежної безпеки; по-шосте, якісне та кількісне оновлення пожежно-

технічного оздоблення підрозділів пожежної охорони; по-сьоме, вдосконалення 

державного пожежного нагляду за станом пожежної безпеки на об’єктах 

незалежно від форм власності. Це дозволить забезпечити належний рівень 

пожежної безпеки та захист населення, об’єктів економіки і національного 

надбання держави від негативних наслідків пожеж. Попередження пожеж, які 

становлять реальну загрозу державі та мінімізації їх наслідків до бажаних умов 

безпеки існування суспільства повинно бути покладено в основу системи 

забезпечення пожежної безпеки. 
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