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Забезпечення безпеки як головної передумови існування людського 

суспільства чи держави є важливою потребою будь-якої економічної системи. 

Відповідно втрата безпеки як атрибуту, тобто невід’ємної властивості соціально-

економічної системи, призводить до загибелі такої системи [1, с. 69]. 

Будь-які взаємодії і взаємозв’язки у процесі життєдіяльності людини і 

суспільства мають соціальний аспект, а відтак для системи суспільних зв’язків і 

залежностей можна виділити ознаку – соціальність, яка «розуміється як 

характеристика цілісності суспільного життя людини, яке проникнуте 

взаємозв’язком та взаємозалежністю її життєдіяльності, як характеристика 

окремих суспільних феноменів, проявів суспільного життя» [с. 48]. У цьому 

контексті пожежна безпека розглядається нами як складна соціосистема. 

Пожежна безпека 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.   

В результаті пожеж в середньому за 2000-2014 роки щороку відбувалося 

56552 пожежі, прямі матеріальні збитки від яких складали 444032 тис. грн. 

Унаслідок пожеж в середньому щороку гинуло 3380 осіб, 1709 осіб отримували 

травми. За цей період в Україні в середньому щоденно виникало 155 пожеж, 

кожною пожежею наносились прямі збитки на суму 7,8 тис. грн. Кожного дня 

внаслідок пожеж в середньому гинуло 9 і отримувало травми 5 осіб. У 2014 році 

порівняно з 2000 роком кількість пожеж збільшилася на 18,4%, а прямі 

матеріальні збитки від них – у 25,7 разів. Позитивною динамікою за цей період 

характеризуються втрати, пов’язані з людським чинником: кількість загиблих 

скоротилася на 29,8%, а кількість травмованих – на 5,12% [3]. Статистика пожеж 

в Україні свідчить, що пожежна небезпека у суспільстві стала загальнодержавною 

проблемою. 

Пожежна безпека є системою, що самоорганізовується, виходячи із 

суспільної потреби забезпечення пожежної безпеки, і передбачає складну 

взаємодію людей, колективів, суспільства, навколишнього середовища, що 

взаємодіють між собою, причому ця взаємодія стає постійно складнішою. Тут 

варто закцентувати, що саме людина, її потреби, є не тільки найменшою 

частинкою системи, а є найважливішою її частиною. 

В умовах науково-технічного прогресу зростає рівень складності 

функціонуючої будь-якої системи, в тому числі пожежної безпеки. Цей прояв є 

різновекторним. По-перше, збільшується кількість елементів системи. По-друге, 

якісно змінюються вже існуючі структурні елементи. По-третє, між елементами 

системи виникають більш тісні і триваліші зв’язки, що не тільки ускладнює 

взаємодію в системі, але робить цю взаємодію більш гнучкою і змістовнішою 



(наприклад, взаємозв’язки між рівнями забезпечення пожежної безпеки, 

формування сьогодні першочерговим завданням забезпечення пожежної безпеки 

окремої людини і її життя як найважливішої цінності у суспільстві).  

Як складна соціосистема пожежна безпека є цілісною, характеризується 

впорядкованістю в часі між структурними елементами, а також ієрархічністю. 

Вона є відкритою системою: вона постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем, 

без цієї взаємодії вона не буде існувати. Сьогодні ця взаємодія стає більш 

динамічною і конкретною, що обумовлено різноманітними чинниками, які 

загострюють проблему пожежної безпеки у сучасному світі. 

Пожежна безпека як складна соціосистема постійно розвивається і 

вдосконалюється на основі постійної взаємодії між об’єктами системи. На наш 

погляд, ця взаємодія має свої особливості.    

По-перше, ускладнення взаємодії між суб’єктами соціосистеми пожежної 

безпеки обумовлено, на наш погляд, дією економічного закону зростаючих 

потреб, згідно якого  відбувається зміна старих і виникнення нових потреб у 

людини (наприклад, потреби у забезпеченні глобальної пожежної безпеки). Це 

забезпечує еволюцію і вдосконалення соціосистеми. 

По-друге, враховуючи, що пожежна безпека людини є визначальною у 

складній соціосистемі пожежної безпеки, в сучасних умовах рівень освіти та 

реалізація її інтелектуального потенціалу є основою забезпечення пожежної 

безпеки як на нанорівні, так на мікрорівні, мезорівні, макрорівні і на мегарівні. 

По-третє, до пожежної безпеки не можливо підходити лише з 

технократичного підходу: робити акцент лише на захист від пожеж матеріальних 

цінностей сьогодні не відповідає  сучасній парадигмі людського розвитку. 

По-четверте, пожежна безпека сьогодні повинна гуманізуватися. 

«Гуманізація пожежної безпеки – це процес створення відповідних гуманітарних 

ціннісних концептів, метою якого є підвищення рівня захищеності різних 

категорій населення, а також оточуючого середовища і техносфери від  пожеж за 

рахунок посилення інституційних, освітньо-виховних і організаційно-

управлінських чинників особистої і колективної поведінки… Суб’єктом 

гуманізації є людина… Гуманістичний підхід передбачає також дотримання 

гуманістичних принципів профілактики і тактики гасіння пожеж, які спрямовані 

на мінімізацію матеріальних збитків, загибелі і травмування людей» [4, с. 91-92]. 

По-п’яте, як соціосистема пожежна безпека сьогодні неможлива без 

високої культури безпеки життєдіяльності, складовою якої є культура пожежної 

безпеки. 
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