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Анотація. У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття «пожежна безпека»; сформульовано два 
концептуальні напрями трактування поняття «пожежна безпека»: змістовий (традиційний) напрям (пов’язаний з на-
повненням реального змісту поняття «пожежна безпека») та процесуальний напрям (суспільні відносини та процеси, 
спрямовані на підвищення рівня пожежної безпеки у суспільстві). Запропоновано власний підхід до визначення понят-
тя «пожежна безпека».
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Summary. The article deals with the current state and perspective of farms development in Sumy region. Also was substan-
tiated the choice of farms specialization and their role in the production of agricultural products. The representation of farms 
formation in Ukraine is owerlooked and are found out problems with their formation and further development. From the point 
of view of the competitive advantages of the organization of farming in Ukraine and the author’s conclusions the such a form 
of farming in agriculture is perspective.
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Постановка проблеми. Безпека національної еконо-
міки – найважливіший функціональний елемент, від якого 
залежить стан і майбутній розвиток будь-якої економічної 
системи; це умова стабільного функціонування еконо-
міки, її незалежності та суверенітету, підвищення добро-
буту населення, його соціальної захищеності. Потреба 
в національній безпеці, а відповідно потреба у пожеж-
ній безпеці – це потреба в безпеці держави, суспільства, 
суб’єктів господарювання, громадян та навколишнього 
середовища. Масштабне й систематичне незадоволення 
цієї потреби має руйнуючий вплив на всі сфери життєді-
яльності людини і держави.

Пожежна безпека сьогодні в Україні стала загально-
національною проблемою: спостерігається динамічне 
зростання кількості пожеж і прямих матеріальних збит-
ків від них, унаслідок пожеж гинуть і травмуються 
люди. Так, у 2016 році зареєстровано 74 221 пожежа, 
прямі матеріальні збитки, завдані пожежами, становили 
1 626 531 тис. грн. У 2016 році порівняно з 2000 роком 
кількість пожеж збільшилася на 27,67%, прямі матеріальні 
збитки від пожеж загалом – у 28 разів, а у розрахунку на 
одну пожежу – у 22 рази [28]. Про високий рівень пожеж-
ної небезпеки в Україні свідчать дані офіційної світової 
пожежної статистики. Якщо в Україні в у 2014 році у роз-
рахунку на 100 пожеж унаслідок пожежі гинуло близько 
3,3 осіб, то у США – 0,3, Великобританії – 0,2, Франції 

та Нідерландах – 0,1 (найвищі показники у Білорусії – 
9,8 і Росії – 6,7) [34, с. 24].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчиз-
няній та зарубіжній науковій літературі активно висвіт-
люються різноманітні аспекти пожежної безпеки. На наш 
погляд, актуалізація таких досліджень зумовлена тим, що 
пожежна безпека є універсальним феноменом, оскільки 
стосується реалізації інтересів усіх людей на земній кулі, 
а різноманітні проблеми та ризики не дають змоги повною 
мірою гарантувати пожежну безпеку людини, матеріаль-
них цінностей та довкілля. Водночас пожежна безпека 
особи визначається в основному національною пожеж-
ною безпекою та державною політикою у цій галузі.

Різноманітні аспекти пожежної безпеки (в тому числі 
і зміст цього поняття) досліджуються у наукових працях 
багатьох відомих вчених, зокрема М.В. Андрієнка [1], 
Н.Н. Брушлинського [2], О.В. Гулака [3], С.Ф. Денісова [4], 
В.А. Доманського [5], К.В. Кареліна [6], П.Ю. Князєва [7], 
В.В. Колесникова [9], Ю.Н. Коряковцева [10], А.О. Коцара 
[4], I.Г. Куца [11], В.В. Ліпинського [12], С.В. Макар-
кіна [13], О. Мельниченка [14], Е.В. Медвєдєва [17], 
С.П. Мосова [18], С.А. Никольської [19], Г.М. Овсепяна 
[20], В.К. Окняна [21], К.М. Пасинчука [22], Г.О. Поно-
маренка [23], В.В. Семеніхіна [26], С.В. Соколова [2], 
А.І. Стахова [29], М.В. Удода [31], І.В. Христинич [32], 
Т.О. Щерби [22] та інших. Проте у науковій літературі 
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існують різноманітні методологічні підходи до пожеж-
ної безпеки як складника національної безпеки, відсутнє 
чітке тлумачення цього поняття.

Метою статті є удосконалення визначення поняття 
«пожежна безпека» на підставі проведеного дослідження 
сучасних підходів до його трактування.

Виклад основного матеріалу. Безпека – це певний 
об’єктивний стан, що ґрунтується на відсутності загрози, 
який суб’єктивно відчувають окремі люди чи їх групи. 
Згідно з теорією потреб А. Маслоу основними в ієрархії 
потреб після фізіологічних є потреба безпеки [35]. У житті 
людини і функціонуванні соціально-економічної системи 
безпека є важливим і переважно домінуючим чинником.

Національна безпека сьогодні є складною і багатовек-
торною системою. Закон України «Про основи національ-
ної безпеки України» від 19 червня 2003 року визначає 
національну безпеку як захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, 
за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, сво-
єчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних 
і потенційних загроз національним інтересам. Політика 
національної безпеки здійснюється з метою уникнення 
чинників, які погіршують життя людей, знищують потен-
ціал нормального розвитку країни. Вона унеможливлює 
втрати того, що для народу країни є реальною цінністю 
(ресурси, культурні надбання, екосистеми тощо) [24].

Важливим складником національної безпеки 
є пожежна безпека [14; 15]. З цього приводу К.М. Пасин-
чук та Т.О. Щерба слушно зауважують, що необхідність 
виокремлення пожежної безпеки як окремого складника 
національної безпеки знаходить підтвердження в тому, що 
«пожежі як загрози є самостійними складниками значної 
частини можливих небезпек. Пожежі супроводжують теро-
ристичні акти, вибухи, дорожньо-транспортні пригоди, ава-
рії на транспорті, виробничі процеси, природні небезпеки, 
протиправну діяльність людини тощо. З огляду на це розгля-
дати пожежну безпеку у складі державної, техногенної, еко-
логічної чи якоїсь іншої безпеки є недоцільним» [22, с. 120].

Позиція, згідно з якою пожежна безпека є складником 
національної безпеки, підтримується і обґрунтовується 
як у вітчизняній, так і у зарубіжній науковій літературі 
[3; 13; 18; 23; 29], проте пожежі в законодавчій і норма-
тивній літературі не визнаються загрозами національній 
безпеці, а в Законі України «Про основи національної 
безпеки» пожежна безпека не трактується як складник 
національної безпеки. Відповідно до Кодексу цивільного 
захисту України, який прийнято Верховною Радою Укра-
їни 2 жовтня 2012 року, пожежна безпека – це відсутність 
неприпустимого ризику виникнення та розвитку пожежі, 
пов’язаної з нею можливості завдання шкоди живим істо-
там, матеріальним цінностям і довкіллю [8].

Загалом у вітчизняній та зарубіжній науковій літера-
турі всі підходи до трактування поняття «пожежна без-
пека» можна згрупувати за такими двома концептуаль-
ними напрямами, як:

1) змістовий (традиційний) напрям, пов’язаний з напо-
вненням реального змісту поняття «пожежна безпека»;

2) процесуальний напрям – суспільні відносини 
та процеси, спрямовані на підвищення рівня пожежної 
безпеки у суспільстві (табл. 1).

З позиції змістового підходу Г.О. Пономаренко трактує 
пожежну безпеку як захищеність життя та здоров’я людей, 
майна та інших цінностей фізичних та юридичних осіб, 
національного багатства і навколишнього природного 
середовища, за якої забезпечуються своєчасне поперед-
ження, виявлення, припинення і нейтралізація пожеж 
та їх наслідків [23, с. 48].

В.В. Семенихин наголошує на тому, що пожежна 
безпека – це стан захищеності життя, здоров’я та майна 
фізичних або юридичних осіб від пожежі, що забезпечу-
ється системою заходів протипожежної безпеки та під-
тримується шляхом виконання вимог, встановлених спе-
ціальними нормативно-правовими актами [26, с. 50].

Низка економістів пропонує визначати пожежну 
безпеку як стан захищеності від пожеж особи, майна, 
всього суспільства і держави [5, с. 116; 11, с. 52; 12, с. 86; 
25, с. 641; 29, с. 23; 33, с. 182], за якого унеможливлю-
ється виникнення загоряння і неконтрольованого горіння 
[32, с. 84].

Таблиця 1
Концептуальні підходи до визначення поняття 

«пожежна безпека»

Автори Суть поняття  
«пожежна безпека»

Змістовий (традиційний) напрям
В.А. Доманський [5], 

П.Ю. Князев [7], I.Г. Куц 
[11], В.В. Ліпинський 
[12], О. Мельниченко 

[14], В.В. Сверчков [25], 
В.В. Семеніхін [26], 

А.І. Стахов [29],  
І.В. Христинич [32]

як стан захищеності від пожеж

Г.О. Пономаренко [23] як захищеність

К.В. Карелін [6] як ступінь захищеності від 
пожеж

Ю.Н. Коряковцев [10] як динамічно стійкий стан
Н.Н. Брушлинский [2], 

С.В. Соколов [2] стан із заданим рівнем ризику

Процесуальний напрям

В.К. Окнян [21] як практика виконання вимог 
нормативних документів

С.Ф. Денісов [4], 
А.О. Коцар [4]

як система соціально-економіч-
них і організаційно-правових 

заходів
М.В. Андрієнко [1], 
В.В. Колесников [9], 
С.А. Нікольська [19], 

Г.М. Овсепян [20]

як сукупність урегульованих 
нормативно-правовими актами 

суспільних відносин

С.В. Макаркин [13], 
Є.В. Медвєдєв [17]

як комплекс суспільних від-
носин

Джерело: складено автором

Цікавий підхід до визначення поняття «пожежна без-
пека» пропонує П.Ю. Князев, який також акцентує увагу 
на стані захищеності, проте зауважує, що це такий стан 
захищеності, за якого людьми або технікою зроблено всі 
можливі «попереджувальні» дії до того, як пожежа вини-
кла (тобто пожежна профілактика), і всі можливі «обо-
ронні» дії після того, як пожежа виникла (евакуація, поря-
тунок, гасіння пожежі) [7, с. 86].

К.В. Карелін звертає увагу, що пожежна безпека – це 
ступінь захищеності від виникнення і розвитку пожежі, а 
також від впливу на людей і майно небезпечних факторів 
пожежі [6, с. 22].

Ю.Н. Коряковцев вважає, що пожежна безпека – це 
динамічно стійкий стан, за якого об’єктивно відсутні при-
чини й умови, які можуть спричинити процес неконтр-
ольованого горіння, а у разі його виникнення зупиня-
ється його поширення і нанесення шкоди навколишньому 
середовищу, інтересам особи, колективів, суспільства 
і держави [10, с. 41].
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Дуже вузьке трактування пожежної безпеки пропонує 
О. Мельниченко, який вважає, що пожежну безпеку можна 
розглядати як стан захищеності господарюючих суб’єктів 
і природного середовища від наявних загроз виникнення 
та розвитку пожеж» [14, с. 177]. На наш погляд, такий під-
хід є обмеженим, оскільки насамперед має йтися про без-
пеку людини.

Деякі науковці пов’язують пожежну безпеку з допус-
тимим рівнем ризику. Н.Н. Брушлинский та С.В. Соко-
лов вважають, що пожежна безпека – це стан об’єкта 
захисту, за якого значення всіх пожежних ризиків, 
пов’язаних із цим об’єктом, не перевищує допустимого 
рівня. Стан на рівні допустимих ризиків вважається без-
печним, оскільки абсолютної безпеки досягти неможливо 
[2, с. 9-10]. М.В. Удод під пожежною безпекою розуміє 
стан із заданим рівнем ризику виникнення та розвитку 
пожеж і спричинення ними шкідливих наслідків, який 
характеризується тим, що частина відомих загроз об’єкту 
безпеки відсутня, а від наявних загроз створено відповід-
ний захист [31, с. 6].

Багато визначень у науковій літературі стосується про-
цесуального підходу. Так, В.К. Окнян дає таке визначення: 
пожежна безпека – це практика виконання вимог нор-
мативних документів, які регулюють діяльність людини 
щодо безпечного використання в суспільстві пожежоне-
безпечних речовин і матеріалів [21, с. 10].

С.Ф. Денісов та А.О. Коцар вважають, що пожежну 
безпеку необхідно трактувати як систему соціально-еко-
номічних і організаційно-правових заходів, спрямованих 
на охорону власності, захист життя, здоров’я і майна гро-
мадян, народногосподарського комплексу, пам’яток історії 
і культури, а також навколишнього середовища і природних 
багатств від пожеж і пов’язаних з ними небезпек [4, с. 158].

В.В. Колесников сформулює таке визначення: 
пожежна безпека -це сукупність урегульованих норма-
тивно-правовими актами суспільних відносин, спрямова-
них на запобігання можливості виникнення пожежі, запо-
бігання можливості впливу небезпечних факторів пожежі 
на людей і матеріальні цінності, а також на створення 
умов, які сприяють гасінню пожеж [9, с. 23]. Такої позиції 
притримується також М.В. Андрієнко [1, с. 344].

С.А. Нікольська та Г.М. Овсепян вважають, що 
пожежна безпека – це комплекс суспільних відносин, які 
на нормативній основі забезпечують пожежобезпечну 
життєдіяльність суспільства, своєчасне гасіння пожеж, 
проведення аварійно-рятувальних робіт, рятування людей 
і майна, а також захищеність інтересів особи, суспільства 
і держави від загроз пожеж [19, с. 91; 20, с. 115].

На думку С.В. Макаркина, під пожежною безпекою 
необхідно розуміти комплекс суспільних відносин, які 

забезпечують безпеку особи і суспільства від пожеж і їх 
наслідків [13, с. 9, 49-50].

У контексті процесуального підходу до пожежної без-
пеки у наукових публікаціях трапляються трактування 
пожежної безпеки з кримінально-правової позиції. Так, 
Є.В. Медвєдєв зауважує, що під пожежною безпекою 
як об’єктом злочину розуміється система відносин, що 
забезпечують захищеність життя і здоров’я людей, майно-
вих відносин та навколишнього природного середовища 
від загроз, що відбуваються у процесі неконтрольованого 
горіння і пов’язаних з ним хімічних реакцій, що виника-
ють у результаті вчинення умисних або необережних дій, 
що заборонені кримінальним законодавством (порушення 
вимог пожежної безпеки) [17, с. 179-180]. Водночас із 
позиції кримінально-правового підходу можна бачити 
неповні і спрощені визначення суті пожежної безпеки. 
Наприклад, пожежна безпека – це відносини, які регулю-
ють безпеку від пожеж [30, с. 119-120].

Незважаючи на відсутність єдиного підходу до визна-
чення пожежної безпеки, всі науковці, по-перше, акцен-
тують увагу на особливій актуальності її забезпечення, а 
по-друге, обґрунтовують пожежну безпеку як самостій-
ний напрям безпеки у суспільстві.

На нашу думку, розуміння пожежної безпеки повинно 
поєднувати обидва сформульовані напрями. Під пожеж-
ною 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 ство-
рюють реальну загрозу виникнення пожеж, а по-друге, 
гарантується механізмом забезпечення пожежної безпеки 
як об’єктивною потребою запобігання реальної та потен-
ційної загрози пожеж, зниження ймовірності їх виник-
нення та мінімізації втрат і збитків від реальних пожеж. 
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.

Висновки. Теоретичний аналіз різноманітних підхо-
дів до розуміння поняття «пожежна безпека» свідчить про 
важливість і актуальність конкретизації цього поняття 
з метою подальшого використання в наукових досліджен-
нях та застосування на практиці. Виокремлення пожежної 
безпеки як самостійного напряму безпеки у суспільстві, 
визнання пожеж як загроз національній безпеці та пожеж-
ної безпеки як складника національної безпеки є методо-
логічним підґрунтям подальших наукових розвідок у сис-
темі пожежної безпеки та її забезпечення на різних рівнях 
у соціально-економічній системі.
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Аннотация. В статье проанализированы современные подходы к определению категории «пожарная безопасность»; 
сформулированы два концептуальных направления трактовки понятия «пожарная безопасность»: традиционное (на-
полнение реальным содержанием понятия «пожарная безопасность») и процессуальное направление (общественные 
отношения, направленные на повышение уровня пожарной безопасности в обществе). Предложен собственный подход 
к определению понятия «пожарная безопасность».

Ключевые слова: пожарная безопасность, национальная безопасность, традиционное и процессуальное направление.
Summary. In the paper the current approaches to the definition of the category of «fire safety» are analyzes. Two conceptual 

directions of the interpretation of the concept of «fire safety» are formulated: traditional direction (associated with the filling of 
the actual content of the concept of «fire safety») and procedural direction (public relations and processes are aimed at raising 
the level of fire safety in society). The own approach to the definition of «fire safety» is proposed.

Key words: fire safety, national security, traditional and procedural direction.


