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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ ТА ЇЇ СУТЬ 

 

Становлення в Україні демократичної правової держави вимагає не 

тільки належного законодавчого врегулювання прав і свобод людини і 

громадянина, але і створення реальних можливостей для їх практичної 

реалізації. Саме в цій площині лежить проблема забезпечення громадської 

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

захищеності прав і свобод громадян. У зв’язку з цим науково-теоретичне 

осмислення проблем забезпечення пожежної безпеки в наш час важливе як з 

теоретичної, так і з практичної точок зору. 

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

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

[2].  

В літературі суть пожежної безпеки трактується по-різному. Наприклад, 

І. Куц підкреслює, що пожежна безпека – це “стан захищеності від пожеж 

особи, майна, всього суспільства і держави [3]”. Підтвердженням цьому є й 

визначення В. Ліпинського, який визначає пожежну безпеку як “стан об’єкта, 

при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість 

виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а 

також забезпечується захист матеріальних цінностей [4]”. В. Доманський 

розуміючи під пожежною безпекою “стан захищеності людини, матеріальних 

цінностей, об’єктів, суспільства і держави від пожеж [3]”, відносить її до 



складових національної безпеки держави. Національною безпекою є 

захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне 

виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам у різних сферах. 

В. Доманський , вивчаючи пожежну безпеку як складову національної 

безпеки України, дослідив вітчизняну та зарубіжну нормативну базу, що 

визначає правовий статус, організацію та діяльність органів державного 

управління пожежною безпекою в Україні, практику її застосування, 

особливості реформування організаційно-правових засад щодо створення 

сучасної системи управління державною пожежною охороною 

Г. Пономаренко, розглядаючи думки інших вчених, приходить до 

висновку, що “пожежну безпеку необхідно визначити як вид (напрямок) 

національної безпеки, яка 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 [6]”. 

Отже, пожежна безпека є важливим напрямком національної безпеки 

держави, що спрямований на попередження та профілактику виникнення 

ризиків і загроз громадянам, суспільству та державі від пожеж. 

У свою чергу пожежна безпека є одним із видів суспільної безпеки, 

який включає в себе комплекс суспільних відносин, що на нормативній основі 

забезпечує стан пожежобезпечної життєдіяльності суспільства, захищеність 

особи, матеріальних та культурних цінностей, суспільства і держави від пожеж 

та їх наслідків. Цей факт пояснює підвищення інтересу з боку науковців до 

проблем пожежної безпеки як “стану захищеності людини, матеріальних 

цінностей, об’єктів, суспільства і держави від пожеж [5,с.116]. 

Логічним продовженням досліджень проблем пожежної безпеки стала 

праця М. Удода, який розробив пропозиції щодо удосконалення правових та 



організаційних основ діяльності пожежно-рятувальних формувань, органів 

державного пожежного нагляду, щодо створення ефективної системи 

забезпечення пожежної безпеки в Україні [7]. 

На нашу думку, пожежна безпека є видом (напрямком) національної 

безпеки, яка 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. 
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