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Необхідність забезпечення пожежної безпеки є важливою соціальною потребою 

людського суспільства. В цьому контексті пожежу людина розглядає через призму можливої 

загрози її життю і матеріальним цінностям, а відповідно через призму можливості 

забезпечення власної безпеки, яка є необхідною передумовою її життєдіяльності, 

удосконалення і розвитку.  

«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 реальній 

та потенційній загрозі пожеж, зниження ймовірності їх виникнення та мінімізації втрат і 

збитків від реальних пожеж. Іншими 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» [1, с. 93].  

За даними масивів карток обліку пожеж в Україні у 2014 році у порівнянні з 2013 

роком кількість пожеж збільшилась на 17,3 %, а прямі матеріальні збитки збільшились у 2,2 

рази, проте зменшилась кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, на 6,1 % і кількість 

травмованих на пожежах – на 4,7 %. У 2014 році внаслідок пожеж загинуло 2246 людей, в 

тому числі 74 дитини, 1450 людей отримало травми, у тому числі 107 дітей. Кількість 

загиблих на пожежах на 100 тис. населення у 2014 році становила 5,0, це один з найвищих 

показників у світі. Щоденно в Україні у середньому виникало 188 пожеж, на яких гинуло 6 і 

отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 74 будівлі або 

споруди та 12 одиниць техніки [2]. 



Виникнення пожежної небезпеки обумовлюють різноманітні чинники, які посилюють 

необхідність забезпечення пожежної безпеки в Україні. До них ми відносимо економічні, 

політико-правові, техногенні, соціальні, культурні, демографічні, екологічні чинники. В Україні 

сьогодні саме соціальні чинники становлять реальну загрозу пожежній безпеці країни, 

оскільки низький рівень життя, суттєва майнова диференціація населення, бідність, 

обмеження доступу до освітніх та медичних послуг, організації дозвілля є характерними 

негативними ознаками соціальності суспільства і потребують нагального вирішення. В 

Україні, згідно із статистичними даними масивів карток обліку пожеж, до причин пожеж та 

загибелі людей внаслідок впливу соціального чинника відносять підпали, недбале 

поводження з вогнем, пустощі дітей з вогнем, техногенного чинника – несправність 

виробничого обладнання, порушення правил підготовки і експлуатації електроустановок, 

порушення правил підготовки і експлуатації теплогенеруючих агрегатів та установок. Аналіз 

умов, які сприяли загибелі людей на пожежах у 2013 році, як і у 2012 році, показав, що 

третина людей загинула в стані алкогольного сп’яніння, п’ята частина людей загинула в 

результаті отруєння токсичними продуктами. Причини пожеж соціального характеру, які 

обумовили як пожежі, так і загибель людей, в Україні у 2012 році становили 67,3%, а у 2013 

році 66,0% від загальної кількості пожеж [3]. В цілому у світі на початку ХХІ століття 2/3 

пожеж також спричинені чинниками соціального характеру.   

Отже, врахування соціальних аспектів пожежної безпеки повинно передбачати 

створення реальних умов для зменшення кількості загиблих і травмованих в результатів 

пожеж, а також нищення пожежами матеріальних цінностей. У цьому контексті особлива 

роль належить державній організації всієї системи пожежної безпеки, причому держава 

повинна враховувати ієрархічний принцип побудови політики у цій сфері: безпека людини, 

безпека суспільства, безпека держави. 
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