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ЕКОНОМІЧНА ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК В 

КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  
 

Забезпечення пожежної безпеки людини, суб’єктів господарювання, 
суспільства є одним із головних чинників, що впливають на економічний 
розвиток держави, пожежний ризик є негативним чинником впливу на 
економічну, а відповідно і національну  безпеку у суспільстві. Оскільки життя 
держави і суспільства розгортається в часі й просторі в різних сферах, 
національна безпека є складною структурованою системою і багатоплановим 
явищем, що має політичні, воєнні, економічні, соціальні, екологічні та інші 
характеристики. Пожежна безпека є складовою національної безпеки.  

Пожежна безпека – це широке поняття, яке включає в себе комплекс 
заходів, щодо захисту всіх ланок і суб’єктів господарювання економічної 
системи, починаючи від громадянина, підприємств і закінчуючи державою. 
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 
[1]. 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. Інакшими словами, пожежна 
безпека у суспільстві відображає таке реальне становище, за якого на об’єкт 
пожежної безпеки (людину, суспільство, національне багатство, довкілля) не 
можуть впливати чинники загрози пожежі з причин їх відсутності. 

В сучасних умовах поступальний розвиток держави, її могутність, рівень 
життя, національна безпека визначається станом розвитку національної 
економіки. Економічна безпека є не тільки центральним структурним 
компонентом у системі національної безпеки, але й однією з ключових 
характеристик економічної сфери держави [2, с.156].  



Економічна безпека – це такий стан економічного механізму, якому 
відповідає певний стан економічної системи та держави, що забезпечує 
зовнішню незалежність, внутрішню стабільність та динамічний розвиток 
економіки, захист економічних і життєвих інтересів країни та соціальний захист 
громадян. В результаті формується достатній економічний і оборонний 
потенціал, висока конкурентноздатність національної економіки у світовому 
економічному просторі, здатність протидіяти дестабілізуючим чинникам. 

Проведений аналіз взаємозв’язку між економічною та пожежною безпекою 
з використанням коефіцієнтів парної кореляції дозволив виявити взаємозв’язок 
між показниками економічної та пожежної безпеки. Для оцінки стану з 
пожежами в Україні за 2000-2012 рр. ми використали показники: кількість 
пожеж, прямі збитки від них, кількість травмованих під час пожеж та загиблих 
унаслідок пожеж, а для оцінки економіної безпеки – ВВП, ВВП в розрахунку на 
одну особу, середньомісячна заробітна плата, інвестиції в основний капітал. 

В результаті проведеного дослідження виявлено такі закономірності: 
1) зміна прямих збитків від пожеж є в прямій залежності від ВВП, ВВП в 

розрахунку на одну особу, заробітної плати та інвестицій в основний капітал; 
2) кількість загиблих та травмованих людей в результаті пожеж обернено 

залежна від обсягу ВВП, ВВП в розрахунку на особу та середньомісячної 
заробітної плати. 

 Проведене нами дослідження свідчить про реальний взаємозв’язок між 
економічною та пожежною безпекою. Серед різноманітних чинників, які 
обумовлюють ризик виникнення пожеж в першу чергу необхідно акцентувати 
увагу на економічних чинниках. Відповідно загрози національним інтересам і 
національній безпеці України в економічній сфері, які сформульовані в Законі 
України «Про основи національної безпеки України» [3] є, на наш погляд, 
основними загрозами у сфері пожежної безпеки. На наш погляд, найбільш 
вагомими загрозами, що обумовлюють ризик виникнення пожеж через призму 
економічної безпеки є: по-перше, ослаблення системи  державного 
регулювання і контролю у сфері економіки; по-друге, нестабільність у  
правовому  регулюванні  відносин  у   сфері економіки, в тому числі фінансової 
політики держави, зростання кредитних ризиків; по-третє, критичний стан 
основних виробничих фондів у провідних галузях промисловості, 
агропромисловому комплексі, системах життєзабезпечення; по-четверте, 
критична залежність  національної  економіки  від кон’юнктури зовнішніх 
ринків; по-п’яте, тінізація національної економіки; по-шосте, переважання в  
діяльності  управлінських  структур особистих і регіональних інтересів над 
загальнонаціональними. 
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