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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДНА СОЦІОСИСТЕМА: 

СТРУКТУРА ТА ЧИННИКИ 

 

Пожежна безпека – це складна багатофакторна категорія, 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 [1, с. 292].  

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. 

Інакшими словами, пожежна безпека та пожежний ризик розглядаються як 

можливості суспільних систем зберігати при функціонуванні такий стан, який 

не допускає з деякою ймовірністю виникнення пожеж, що пов’язане з різними 

відхиленнями у суспільному, виробничому та навколишньому середовищі. 

Побудова системи пожежної безпеки, повинна передбачати досягнення 

взаємопов’язаних цілей: 

1) запобігання пожежі як реальної та потенційної загрози; 

2) забезпечення безпеки людей; 

3) захист від пожеж, який спрямований на мінімізацію втрат і збитків; 

4) захист майна, нерухомості у випадку виникнення пожежі; 

5) зменшення загрози, тобто зниження ймовірності виникнення 

потенційних пожеж як результат пожежно-профілактичної роботи.  



Система забезпечення пожежної безпеки передбачає три підсистеми:  

1) підсистему попередження можливості виникнення пожеж, що 

передбачає запобігання можливих загроз виникнення пожеж; 

2) підсистему протипожежного захисту, метою якого є усунення 

існуючих загроз виникнення пожеж, захист людей і майна від небезпечних 

чинників пожеж та мінімізація впливу пожеж та їх наслідків на людину, майно і 

оточуюче середовище; 

3) відновлення завданої шкоди в результаті пожеж, що сталися. 

Складність пожежної безпеки як соціосистеми передбачає врахування 

ієрархічної декомпозиції, яка обґрунтовує взаємозалежність окремих її рівнів. В 

основу формування ієрархії рівнів пожежної безпеки покладено ступінь 

ідентичності та протилежності інтересів на кожному рівні і необхідність 

механізмів їх вирішення найбільш прийнятним шляхом. Пожежна безпека 

повинна розглядатися на таких рівнях:  

– мегарівень (міжнародна пожежна безпека); 

– макрорівень (національна пожежна безпека); 

– мезорівень (регіональна пожежна безпека); 

– мікрорівень (пожежна безпека підприємства); 

– нанорівень (безпека особи). 

Тісний взаємозв’язок перерахованих рівнів означає, що при визначенні та 

оцінці стану пожежної безпеки необхідно враховувати широкий спектр 

чинників. На наш погляд, існують різноманітні чинники, які створюють небезпеку 

життєво важливим інтересам особистості, суспільства, державі, ускладнюють 

реалізацію національних інтересів щодо створення системи безпеки, обумовлюють 

виникнення пожежної небезпеки, а відповідно – посилюють необхідність 

забезпечення пожежної безпеки [2, с. 140]. До таких чинників ми відносимо: 

1) економічні – зношеність основних виробничих та невиробничих фондів, 

недостатній рівень інвестицій, особливо у інноваційні технології, несприятливий 

інвестиційний клімат, наявність великого обсягу тіньової економіки; 



2) політико-правові – недосконалість та нестабільність законодавчої бази, 

нестабільний політичний клімат; 

3) науково-технологічні – скорочення кількості підприємств, що займаються 

інноваційною діяльністю, недостатнє використання Інтернет-ресурсів, міграція  

наукових кадрів за кордон, недостатні інвестицій в науку; 

4) соціальні – низький рівень життя, високий рівень бідності, безробіття, 

низький рівень соціальних виплат; 

5) культурні – зменшення ролі і значення національних традицій та звичаїв, 

зміна цінностей, пряма деградація частини суспільства;  

6) демографічні – міграційні процеси населення за кордон, старіння нації, 

депопуляція;  

7) екологічні – загострення екологічних проблем, які проявляються не тільки 

на національному рівні, але мають глобальний характер. 

Синергетизм та системний характер дії вище перерахованих чинників 

свідчать про особливу актуальність необхідності забезпечення пожежної 

безпеки, що зумовлює зростання ролі держави в системі національної безпеки в 

цілому, збільшення фінансування з метою запобігання та зменшення ризиків 

виникнення пожеж.  
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