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В умовах посилення значущості безпеки життєдіяльності суспільства мо-
жна з впевненістю стверджувати, що національна безпека в Україні значною мі-
рою залежить від вирішення проблем в сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Особливо актуальними на сьогоднішній день є проблеми переходу до 
активної інноваційної політики в сфері пожежної безпеки під час форму-
вання та реалізації державних та регіональних науково-технічних програм 
та інноваційних проектів. Адже забезпечення сталого розвитку неможливе 
без максимально ефективного використання усього наявного інноваційного 
потенціалу країни. 

Державне управління розвитком національної безпеки держави має ба-
зуватися на ключових напрямках пожежної безпеки і потребує істотної адапта-
ції існуючих у нашій країні норм і вимог до загальноєвропейських стандартів. 

Задля покращення процесів управління яку сфері національної без-
пеки так і пожежної безпеки,вважається за необхідне врахування досвіду 
використання новітніх технологій в сфері пожежної та техногенної безпеки. 
З іншого боку, розвиток інноваційної політики неможливий без урахування 
факторів, які визначають стан пожежної безпеки. 

Основними показниками, що дають можливість оцінки позитивних 
зрушень у сфері поширення інновацій в галузі пожежної безпеки, є ство-
рення і використання новітніх технологій. Виходячи з вище наведеного, 
можемо стверджувати, що протягом останніх років, в Україні, проводилися 
значна робота щодо впровадження інноваційних технологій у сферу техно-
генної та пожежної безпеки.  

В даному аспекті, необхідно відмітити, що на сьогоднішній день за-
гальновідомим фактом є те, що досягти високої конкурентоспроможності в 
будь-якій сфері країна може тільки за умови поєднання в одному процесі 
новітніх техніко-технологічних досягнень, посиленої підприємницької ак-
тивності та ефективної урядової політики. Проте,на даний час українські 
підприємці не мають достатньої мотивації для впровадження інновацій в 
сфері пожежної безпеки, а держава не здатна забезпечити належної підтри-
мки для активізації ними такої інноваційної діяльності. Тому є необхідність 
огляду існуючого технологічного забезпечення реалізації політики у сфері 
пожежної безпекки, адже не слід забувати, що на даний час динаміка пока-
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зників економічного розвитку країн світу значною мірою залежить від тех-
нологічного середовища, що є матеріальною основою цього розвитку і фо-
рмується шляхом організації трансферту технологій. 

Тому на сучасному етапі цивілізаційного розвитку, в процесі зроста-
ючої значимості інноваційного розвитку регіонів важливим кроком для за-
безпечення ефективної інноваційної діяльності в державі є створення наці-
ональної інноваційної системи, що, власне, являтиме собою сукупність пра-
вових, фінансових і організаційних структур, що здатні забезпечити ство-
рення і поширення інновацій, комерційну реалізацію нових технологій. Од-
ним з напрямків вдосконалення такої системи є розвиток інноваційної ін-
фраструктури, основоположною умовою якого повинна стати забезпечення 
взаємовигідної комерційної взаємодії всіх учасників. 

На наше переконання, ефективним напрямком вирішення вищевка-
заних проблем в сфері інноваційної діяльності є комерціалізація результатів 
наукових досліджень і розробок, що може стати дієвим засобом з вирішен-
ня завдань безпеки життєдіяльності, що стоять перед Україною та вдоско-
налення ефективності інноваційної діяльності органів та підрозділів циві-
льного захисту. 

Стосовно організаційних процесів впровадження процесів комерціа-
лізації результатів наукових досліджень, то необхідно зазначити, що пере-
дусім, вони повинні будуватись на умовах дотримання нормативно-
правових документів, що регулюють цю сферу господарських відносин та 
на взаємній зацікавленості всіх учасників. 

Одним із прикладів успішної комерціалізації результатів наукової ді-
яльності можна назвати прийнятий 2 жовтня 2012 р. Закон України «Про 
державне регулювання у сфері транспортних технологій» у новій редакції.. 

Отже, за даних обставин, важливо розробити сучасну інфраструктуру 
на базі координуючого підрозділу, який відповідав би за організацію і здій-
снення наукової та науково-технічної діяльності в системі ДСНС України. 
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