
УДК 251.746.1                                                              М.А. Чубенко, О.М. Мартин 

м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОДНІЄЇ З 

УМОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА 

Становлення в Україні демократичної правової держави потребує не 

тільки належного законодавчого врегулювання прав і свобод людини і 

громадянина, але і створення реальних можливостей для їх практичної 

реалізації. Саме в ній площині лежить проблема гарантування національної 

безпеки, складовою якої є безпека пожежна, що безпосередньо впливає на стан 

захищеності прав і свобод громадян. Національна безпека України як стан 

захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від 

внутрішніх і зовнішніх загроз є необхідною умовою збереження та 

примноження національних духовних і матеріальних цінностей. У зв'язку з цим 

науково-теоретичне осмислення проблем забезпечення пожежної безпеки, як 

невід'ємного елементу національної безпеки, в наш час важливе як з 

теоретичної, так і з практичної точок зору.  

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» [1, с.143]. В такому підході 

до суті пожежної безпеки акцентується на досягненні головної її мети –

захищеності життя та здоров’я людей, їх майна, національного багатства і 

навколишнього природного середовища. Поняття пожежної безпеки вміщає у 

собі багато аспектів, а саме: соціальний, економічний, правовий, технічний, 

медичний, екологічний та інші. У зв'язку з цим забезпечення пожежної безпеки 

необхідно визначити як сукупність правових, економічних, технічних та інших 

заходів, які здійснюються державними та громадськими органами. 



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 [2]. Важливим аспектом 

забезпечення пожежної безпеки є економічна сфера, яка є невід’ємною 

складовою загальної економічної безпеки держави. Нині питання забезпечення 

економічної безпеки України розглядається як один із найважливіших 

національних пріоритетів, що вимагає посиленої уваги представників владних 

структур, політичних партій, науковців, широкої громадськості [3]. 

Забезпечення пожежної безпеки передбачає виконання економічних 

заходів держави які спрямовані на захищеність життя та здоров’я людей, їх 

майна, національного багатства і навколишнього природного середовища.              

Для підтвердження необхідності становлення належного економічного 

забезпечення у сфері пожежної безпеки слід взяти до уваги статистичні данні 

останніх років про виникнення надзвичайних ситуацій та загальний аналіз 

збитків від них. 

В Україні у результаті пожеж в середньому щороку за 2000-2012 рр. 

гинуло 3535 осіб, 1739 осіб отримували травми. За цей період в Україні в 

середньому щоденно виникало 151 пожеж, кожною пожежею наносились прямі 

збитки на суму 6,2 тис. грн. Кожного дня внаслідок пожеж в середньому гинуло 

10 і отримувало травми 5 осіб. У 2012 році в порівнянні з 2011 роком 

збільшилася кількість пожеж на 17,5%, прямі матеріальні збитки від пожеж – на 

3,8%.  

Унаслідок пожеж у 2012 р. 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. В 

Україні у 2012 році щомісяця внаслідок пожеж в Україні гинуло 238 людей. 

Загалом на кожній 26-й пожежі в полум’ї гинула людина. Найчастіше це 

відбувалося в Чернігівській (на кожній 13-ій пожежі), Кіровоградській (на 

кожній 15-ій пожежі) та Чернівецькій областях та в АР Крим (на кожній 16-ій 

пожежі) [4].  

У 2012 році основними причинами виникнення пожеж були: необережне 

поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та 

експлуатації електроустановок, порушення правил пожежної безпеки при 

влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих печей та установок. Отже, 

основними причинами виникнення пожеж в Україні є соціальні чинники.  

Таким чином, з метою забезпечення пожежної безпеки необхідними є: 

ґрунтовна роз’яснювальна діяльність серед населення та працівників на 

підприємствах; оновлення застарілого та фізично зношеного обладнання, та 

конструкцій; якісне і кількісне оновлення пожежно-технічного оснащення 

підрозділів пожежної охорони; підвищення організаційного рівня забезпечення 

пожежної безпеки житлового сектора. Відповідно департамент економіки і 

фінансів Державної служби України з надзвичайних ситуацій має докласти 

максимум зусиль для організації фінансування проектів по забезпеченню 

пожежної безпеки житлового сектору, соціального захисту працівників 

пожежної охорони, належної підготовки оперативних служб, проведення 

інспекційних перевірок, надання пожежного страхування у всіх сферах. 

    Отже, економічні аспекти у пожежній безпеці є невід’ємними 

складовими забезпечення умов безпеки життєдіяльності суспільства.  
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