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Не бажаючи миритися з величезною шкодою, яку завдають пожежі, 

суспільство змушене шукати шляхи до оптимізації системи забезпечення 
пожежної безпеки. Одним з найважливіших факторів, що можуть сприяти 
покращенню пожежної ситуації у країні є удосконалення чинного законодавства у 
цій сфері. В даний час соціально-економічна ситуація в країні дуже швидко і 
радикально змінюється: 

1. З’явився  новий тип підприємця, власника, який взяв на себе основну 
частину відповідальності за створення робочих місць і економічний розвиток, 
забезпечення безпеки праці і виробничої діяльності в цілому. 

2. Міжнародна конкуренція все наполегливіше вимагає підвищення 
ефективності національної економіки на основі впровадження інноваційних 
підходів, таким чином, що динаміка росту продуктивних сил не дозволяє 
центральним органам влади оперативно відстежувати існуючі зміни у всіх галузях 
діяльності з метою державного нормативного регулювання безпеки їх діяльності. 

У нинішній системі управління безпекою, господарюючий об’єкт виступає 
в ролі безправного заручника системи, оскільки невиконання хоча б малої 
частини обов’язкових державних вимог загрожує призупиненням його діяльності, 
а безумовне виконання всіх вимог не дає можливості працювати через їх взаємні 
суперечності.  

В основі сучасної методології гарантування безпеки лежить концепція 
прийнятного ризику. Зміст  концепції полягає у визнанні очевидного факту, що 
ніяка діяльність принципово не може бути цілком безпечною або, іншими 
словами, досягати абсолютної безпеки. Таким чином, ключовими в аналізі 
безпеки стали поняття «ризик», пов'язаний з певною діяльністю, і «прийнятний 
ризик», який залежить від соціальних і економічних чинників. 

Головну роль у підтриманні функціонування цієї системи в недалекому 
майбутньому змушений буде виконувати аудит, як систематичний процес 
контролю за дотриманням вимог, який проводиться суб’єктом господарювання 
добровільно, з метою самоконтролю дотримання державних вимог і добровільно 
взятих зобов’язань. Результатом аудиту є лише перелік виявлених 
невідповідностей, який є підставою для розробки плану заходів щодо їх усунення. 

Будь-який керівник, створюючи систему управління забезпеченням 
безпеки, свідомо чи підсвідомо формує головну мету цієї системи. Очікувані 
результати створення системи незалежної оцінки ризиків можуть бути такими: 

1. Підвищення рівня захищеності населення, територій, майна юридичних 
осіб й підприємців. 

2. Зниження адміністративного навантаження на суб’єкти підприємницької 
діяльності в результаті їх виведення зі сфери «обслуговування» державними 
наглядовими органами. 



3. Звільнення державного пожежного нагляду від проведення контролю на 
малозначних об’єктах, зосередження його зусиль на об’єктах з масовим 
перебуванням людей, потенційно небезпечних і соціально значимих об’єктах. 

4. Облік результатів оцінки ризиків при призначенні сум страхових зборів 
та їх диференціація залежно від рівня захищеності об’єкта. 

5. Забезпечення прозорості процедур здійснення наглядових функцій, 
запобігання проявам корупції у цій сфері діяльності. 

Основи такої системи закладені міжнародним стандартом OHSAS 18001: 
2007, який успішно застосовують не лише до охорони праці, а й до промислової, 
пожежної та інших видів виробничої безпеки. Відповідно до вимог стандарту, 
система управління гарантування безпеки включає п’ять елементів: політика, 
планування, впровадження та функціонування, контроль та корекція, аналіз з боку 
керівництва. Інтегруючим елементом є безперервне вдосконалення.  

Аудит надає керівникові об’єктивну інформацію,  на основі якої 
приймаються обґрунтовані рішення. Сучасний керівник повинен бути 
зацікавлений у максимально ретельному та принциповому проведенні аудиту на 
відміну від нагляду, оскільки не вчасно виявлені невідповідності містять 
приховані ризики (загрози для здійснення діяльності, несподівані позови і 
санкції). 

 
У рамках Концепції Державної цільової Програми забезпечення пожежної 

безпеки на 2011-2015 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 29 грудня 2010 року № 2348-р передбачається здійснення ряду 
заходів. 

У перехідний період державні вимоги в галузі забезпечення безпеки 
залишаються істотним елементом системи управління пожежною і виробничою 
безпекою. Але в міру розвитку і впровадження ефективних методів управління 
ризиками та вдосконалення механізмів правового регулювання відповідальності 
за наслідки можливих несприятливих випадків, кількість державних вимог буде 
знижуватися. 

Надалі роль нагляду для значної частини підприємств може бути зведена 
виключно до спостереження за результативністю функціонування системи 
управління виробничими ризиками. Основну роль у підтриманні функціонування 
даної системи у недалекому майбутньому покликаний виконати аудит. 

При такому механізмі роль інспекторів буде полягати уже не в перевірках 
підприємств, а в оцінці його безпеки та консультуванні з питань її підвищення. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Кодекс цивільного захисту України. Верховна Рада України: Кодекс 
від 02.10.2012 № 5403-VI. 

2. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері  господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року // Відомості Верховної 
Ради України. – 2007. - №  29. – Ст. 389. 

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 2348-р «Про 
схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми забезпечення 
пожежної безпеки на 2011-2015 роки» від 29 грудня 2010 р. 

4. Кріса І.Я., Міллер О.В., Харчук А.І., Шелюх Ю.Є. «Аудит з 
пожежної безпеки, як альтернативна оцінка пожежного ризику об’єкта 
господарювання». // Пожежна безпека: Збірник наукових праць – Львів, 2011. – 
№19. – с. 61-65. 


