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Забезпечення пожежної безпеки людини, суб’єктів господарювання, 

суспільства є одним із головних чинників, що впливають на економічний 

розвиток держави, пожежний ризик є негативним чинником впливу на 

економічну, а відповідно і національну  безпеку у суспільстві.  

Згідно статистичних даних Асоціації пожежного захисту Великобританії 

в результаті пожеж в середньому за рік втрачається 0,12% ВВП, цей показник в 

Норвегії становить 0,4%, в Данії – 0,25%, Швеції – 0,23%, Німеччині – 0,22%, 

Канаді – 0,19%. Загальна сума втрат від пожеж і затрат на їх попередження і 

локалізацію становить 1% від ВВП країн ЄС, що дорівнює сукупному бюджету 

ЄС [1, с.3]. 

Щороку у світі виникає 6,5-7,5 млн. пожеж, які зумовлюють загибель біля 

100 тис. людей і травмується біля 1 млн. людей [2, с. 6], за останні десятиріччя 

постійно зростає кількість пожеж в більшості країн світу, в тому числі і в 

Україні, збільшуються економічні, екологічні втрати від них.  

Економічна безпека як найважливіша складова національної безпеки 

створює можливість і готовність економіки забезпечити достатні умови життя і 

розвитку особи, соціально-економічну і військово-політичну стабільність 

суспільства і держави, протистояти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Особливе місце економічної безпеки серед інших видів системи національної 

безпеки пояснюється тим, що, по-перше, при вирішенні проблем в усіх сферах 

діяльності підкреслюється базисна роль економіки, тому що виробництво, 

розподіл і споживання матеріальних благ первинні для кожної з них і 



визначають життєдіяльність та життєздатність суспільства, по-друге, наслідки 

загроз безпеці в будь-яких сферах можуть бути оцінені з економічного погляду.  

Загрозами економічній безпеці країни є сукупність умов і чинників, які 

створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільству, 

державі, ускладнюють або унеможливлюють реалізацію національних 

економічних інтересів, створюють небезпеку для соціально-економічної та 

політичної систем, національних цінностей, життєзабезпечення нації та окремої 

особи. В економічній літературі в комплексі загроз економічній безпеці країни 

виділяються внутрішні та зовнішні загрози [3, с.155]. До суттєвих  внутрішніх 

загроз відносяться пожежі, які є реальними і потенційними загрозами як 

економічній, так і пожежній безпеці. У світовій практиці використовується 

наступна класифікація ризику небезпеки: неприпустимий ризик – значення 

більш 10-4; жорстко контрольований ризик – при значеннях від 10 -4 до 10 -5; 

можливий ризик – значення менше 10-5.  

В Україні середньостатистичні показники ризику для людини зіткнутися 

з пожежею становлять 0,013; загинути на пожежі – 0,065; загинути від пожежі – 

0,000081 (0,81 * 10-4). Аналіз показує, що ризики зіткнутися з пожежею і 

загинути на ньому є неприпустимими, ризик загинути від пожежі підпадає під 

категорію «жорстко контрольований ризик». Отже, економічна система 

України – царина невизначеності та підвищеного ризику як у мікро-, так і в 

макросередовищі. В Україні існує підвищений пожежний ризик, що 

дестабілізує економічну систему. 

В Україні в результаті пожеж у 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, гинуло 9 і отримувало травми 5 осіб, кожною пожежею наносились 

прямі збитки на суму 7,8 тис. грн. [4]. 

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.  

Проведений аналіз взаємозв’язку між економічною та пожежною 

безпекою з використанням коефіцієнтів парної кореляції дозволив зробити 

наступні висновки: 

1) зростання рівня життя в Україні за останні чотирнадцять років, 

зниження інфляції не зменшує кількості пожеж та прямих збитків від них; 

2) зростання економічного розвитку, рівня життя і обсягу інвестицій 

супроводжувався зростанням прямих матеріальних збитків від пожеж;  

3) зміна прямих збитків від пожеж є в прямій залежності від ВВП, ВВП в 

розрахунку на одну особу, заробітної плати та інвестицій в основний капітал; 

4) кількість загиблих та травмованих людей в результаті пожеж обернено 

залежна від обсягу ВВП, ВВП в розрахунку на особу та середньомісячної 

заробітної плати. 

 Проведене нами дослідження свідчить про реальний взаємозв’язок між 

економічною та пожежною безпекою у суспільстві. Серед різноманітних 

чинників, які обумовлюють ризик виникнення пожеж в першу чергу необхідно 

акцентувати увагу на економічних чинниках (суттєве збільшення фінансування 

сфери забезпечення пожежної безпеки, розробка та впровадження нової техніки 

і безпечних технологій у побуті, посилення контролю за дотриманням вимог 

пожежної безпеки на виробництві і в побуті. 
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