
 

 
 

МАТЕРІАЛИ ДРУКУЮТЬСЯ  
УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ, 

АНГЛІЙСЬКОЮ   
ТА ПОЛЬСЬКОЮ 

МОВАМИ 
 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ 
ПРАЦЬ 

 
Х Міжнародної науково-
практичної конференції  

молодих вчених, курсантів  
та студентів 

 
ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
 

Львів – 2015 

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

 

 
д-р техн. наук 

канд. техн. наук 
 

д-р техн. наук 
д-р техн. наук 
д-р техн. наук 

д-р психол. наук 
д-р с.-г. наук 

д-р техн. наук 
д-р техн. наук 

д-р фіз.-мат. наук 
канд. техн. наук 
канд. екон. наук 
канд. техн. наук 
канд. геол. наук 
канд. техн. наук 
канд. техн. наук 
канд. екон. наук 

 
Рак Т.Є. – головний редактор 
Рудик Ю.І. – заступник головного редактора 
 

Гащук П.М. 
Гуліда Е.М. 
Ковалишин В.В. 
Кривопишина О.А. 
Кузик А.Д. 
Рак Ю.П. 
Семерак М.М. 
Стародуб Ю.П. 
Боднар Г.Й. 
Горбань В.Б. 
Горностай О.Б. 
Карабин В.В. 
Кирилів Я.Б. 
Малець І.О. 
Повстин О.В. 

Х Міжнародна науково-практична конференція  
молодих вчених, курсантів та студентів   

 

2 

 

ОРГАНІЗАТОР                 Львівський державний університет 
ТА ВИДАВЕЦЬ                 безпеки життєдіяльності   

Технічний редактор, 
комп’ютерна верстка  
та друк на різографі Хлевной О.В. 
 
Відповідальний за друк  Фльорко М.Я. 
 
 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35,  
 м. Львів, 79007 
 

Контактні телефони: (032) 233-24-79, 233-14-97,  
 тел/факс 233-00-88 
 

Е-mail: ndr@ubgd.lviv.ua  
 

 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки 

життєдіяльності: Зб. наук. праць Х Міжнар. наук.-практ. конф. моло-
дих вчених, курсантів та студентів – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – 420 с.  
 
 Збірник сформовано за науковими матеріалами Х Міжнародної науково-
практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспек-
тиви розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» – представників різних країн, мі-
ністерств і відомств з проблемних питань в галузі технічних наук.  
  
Збірник містить матеріали таких тематичних секцій: 
І секція – Пожежна та техногенна безпека; 
ІІ секція – Організаційно-правові аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності; 
ІІІ секція – Організація проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж; 
ІV секція – Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності; 
V секція – Інформаційні технології в безпеці життєдіяльності; 
VІ секція – Природничо-наукові аспекти в безпеці життєдіяльності; 
VІІ секція – Промислова безпека та охорона праці; 
VІІІ секція – Управління проектами та програмами у сфері безпеки життєдіяльності; 
ІХ секція – Тези доповідей Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

із спеціальності «Техногенна безпека». 
 

 
© ЛДУ БЖД, 2015 

 
Здано в набір 01.03.2015. Підписано до друку 
20.03.2015. Формат 60х841/3. Папір офсетний.  

Ум. друк. арк. 26,2.  Гарнітура Times New Roman. 
Друк на різографі. Наклад: 100 прим. 

Друк: ЛДУ БЖД 
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007. 

За точність наведених фактів, економіко-
статистичних та інших даних, а також за 
використання відомостей, що не рекоме-
ндовані до відкритої публікації, відпові-
дальність несуть автори опублікованих 
матеріалів. При передру-ковуванні мате-
ріалів, посилання на збірник обов’язкове. 

 



Х Міжнародна науково-практична конференція  
молодих вчених, курсантів та студентів   

 

102 

Секція 2 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

 
УДК 351.354  

 

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

 

Анісімов С.А.  
Саміло А.В., ст. викладач кафедри права та менеджменту  

у сфері цивільного захисту 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Результати досліджень, здійснених як вітчизняними, так і зарубіж-
ними вченими щодо застосування різноманітних механізмів управління в 
сфері пожежної безпеки, доводять, що основні наукові завдання, які були 
поставлені ще багато років тому, і досі не втрачають своєї актуальності, а 
саме: які методи управління (адміністративні, економічні, соціально-
психологічні) найбільшою мірою відповідають концепції сталого розвитку; 
як мають бути змінені механізми управління пожежною безпекою, щоб 
найбільш адекватно реагувати на виклики сьогодення; які координаційні 
процеси зумовлюють найбільш ефективний процес організації управління 
пожежною безпекою; чому сучасні заходи спрямовані на підвищення рівня 
пожежної безпеки не є достатньо ефективним на практиці. 

Існуючий в Україні механізм управління в сфері пожежної безпеки, 
можна віднести до м'якого типу, який має за мету, в основному, реагування 
на надзвичайні ситуації та подолання їх негативних наслідків, а не боротьбу 
з причинами їх виникнення. 

На нашу думку, визначальним фактором є те, що механізм державного 
регулювання в сфері пожежної безпеки повинен мати комплексний характер.  

Основною відмінністю такого механізму є акцентованість на іннова-
ційний розвиток держави, а основний принцип його застосування передба-
чає активне використання інноваційних компонентів наукових досліджень, 
а також підвищення якості інформаційного, інституційного забезпечення в 
сфері пожежної безпеки задля покращення взаємозв'язків між державою, 
громадськістю та суб'єктами господарювання, що в перспективі дозволить 
підвищити ефективність державного управління у цій сфері та дасть змогу 
вирішити низку проблем для забезпечення сталого пожежобезпечного-
соціально-економічного розвитку регіону. 

Найбільш важливу роль у реалізації цього механізму, у першу чергу, 
відіграє належне інституційне забезпечення, у контексті здійснення адміні-
стративної реформи в Україні. 
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Беззаперечним є те, що реалізація механізмів державного управління 
у сфері пожежної безпеки буде неможливою без застосування сучасних 
інформаційних технологій, тобто належного інформаційного забезпечення. 
Серед технологій інформаційного забезпечення вважаються перспективни-
ми такі, як «інформаційний моніторинг», «інформаційна діагности-
ка»,«інформаційний супровід» тощо. 

Єдиним шляхом забезпечення сталого розвитку країни і регіонів є 
запровадження ефективних інновацій у всіх сферах життєдіяльності суспі-
льства. Отже, при розробленні державної політики України у ній має бути 
передбачений інноваційний соціально-економічний розвиток країни спря-
мований на покращення рівня пожежної та техногенної безпеки та зазначені 
конкретні цільові та часові орієнтири щодо його здійснення. Саме тому у 
застосуванні пропонованого комплексного механізму державного управ-
ління в сфері пожежної безпеки вбачається реальне посилення ролі держави 
у розширенні інноваційної діяльності в даній сфері. Для успішного функці-
онування запропонованого механізму необхідно: 

– прийняти зміни до чинного законодавства в сфері цивільного захис-
ту та забезпечити його гармонізацію із нормативною базою ЄС; 

– забезпечити подальший розвиток мережі інституційних елементів; 
– створити інформаційні системи, які б на всіх стадіях розвитку да-

вали змогу формувати бази даних про надзвичайні ситуації; 
– здійснювати постійний моніторинг надзвичайних ситуацій сучас-

ними інформаційними засобами; 
– забезпечити реалізацію процесів комерціалізації результатів науко-

вих досліджень в сфері пожежної безпеки; 
– створити удосконалену організаційну структуру державного управ-

ління в сфері пожежної безпеки, що забезпечить підвищення її ефек-
тивності та посилення контролю за станом техногенної та пожежної 
безпеки та виконанням програм та проектів в даній сфері; 

– здійснити розподіл функцій та обов'язків, координацію механізмів 
дії кожного з елементів комплексного механізму для забезпечення 
дієвої взаємодії між його ланками. 

Та найважливішою умовою досягнення ефективності запропоновано-
го механізму є комплексне використання всіх його елементів, тому що тіль-
ки такий підхід здатний досягнути його головної мети, а саме підвищити 
ефективність реалізації механізму управління пожежною безпекою, а це 
дасть змогу створити умови для сталого розвитку країни загалом. 

 

Література: 
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