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THEORETICAL BASES OF THE STUDY OF MECHANISMS OF THE STATE 

FIRE SECURITY MANAGEMENT IN UKRAINE 
 
У статті розглянуті  теоретичні засади дослідження механізмів державного управління сферою пожежної 

безпеки в Україні. Автором розглянуті періоди дослідження державного управління пожежною безпекою в Україні та 

проаналізовані наукові праці, які досліджуюсь. 
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В статье рассмотрены теоретические основы исследования механизмов государственного управления сферой 

пожарной безопасности в Украине. Автором рассмотрены периоды исследования государственного управления пожарной 

безопасностью в Украине и проанализированы научные труды, исследующие эту проблему. 
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The article deals with the theoretical principles of the investigation of the mechanisms of public administration in the 
sphere of fire safety in Ukraine. The author reviews the periods of research on the state fire safety management in Ukraine and 

analyzes the scientific works that are investigating this problem. 
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mechanism of state control of fire safety sphere. 

 

Постановка проблеми. Згідно нормам статті 3 Конституції України людина, її 

життя, здоров’я, а також її безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

На безпеку життя та здоров’я людини звертається особлива увага в Стратегії сталого 

розвитку “Україна-2020”, що затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 

року №5/2015. Вектор безпеки визначений у цій Стратегії одним з найважливіших напрямів 

державної політики. Розуміння важливості питань забезпечення безпеки людини 

зумовлюється, у тому числі, ускладненням ситуації з мирними процесами в сучасному світі, 

який перестав бути безпечним і прогнозованим.   

Проблемність пожеж має глобальний характер, а забезпечення пожежної безпеки 

(далі – ПБ) завжди було і продовжує залишатися невід’ємною частиною багатоаспектної 
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державної діяльності у всьому світі щодо охорони життя та здоров’я людей. Враховуючи 

важливість проблематики забезпечення пожежної безпеки та зростання сучасних викликів і 

загроз, в Україні центральні та місцеві органи виконавчої влади та самоврядування в межах 

своєї компетенції повинні наполегливо та цілеспрямовано на постійній основі 

організовувати розроблення та впровадження в регіонах і відповідних галузях ефективних 

організаційних і науково-технічних адресних заходів щодо надійного запобігання пожежам 

та їх гасіння, забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки населених пунктів і об’єктів.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання різноманітних аспектів 

державного управління сферою пожежної безпеки перебували у центрі уваги таких фахівців 

і науковців, як: Балябас В., Волянський П.Б., Вознюк М.В., Гур’єв С.О., Денисов С.Ф., 

Доманський В.А., Кришталь М.А., Ліпинський В.В., Лозинський Ю.Р., Люблін В.Д.,  Мосов 

С.П., Пасинчук К.М., Потеряйко С.П., Садковий В.П., Терент’єва А.В., Рожков А.П., Труш 

О.О., Удод М.В. та ін.   

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Питання державного 

управління сферою пожежної безпеки (ПБ) і відсутність в Україні базових 

загальноприйнятих підходів щодо науково-теоретичного обґрунтування механізмів 

державного управління сферою ПБ обумовлюють теоретичну необхідність і практичну 

значущість розв’язання наукової проблеми, суть якої полягає в науково-теоретичному 

обґрунтуванні механізмів здійснення державного управління сферою ПБ в Україні, що 

спрямоване на подальше вдосконалення формування та ефективну реалізацію державної 

політики у цій сфері.  

Метою статті є визначення і вивчення теоретичних основ державного управління у сфері 

пожежної безпеки в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Стан пожежної безпеки щорічно висвітлюється в 

Національній доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні, аналіз якої 

свідчить про існування протягом тривалого часу ще далекого від оптимального рівня 

забезпечення пожежної безпеки в нашій державі обумовлено в значній мірі складним 

соціально-економічним становищем України, існуючим станом профілактичної роботи 

щодо запобігання виникненню пожеж, недостатньою участю у важливій справі 

забезпечення пожежної безпеки як місцевих органів самоврядування, так і громадських 

об’єднань. Такий стан справ вимагає розробки цілеспрямованих заходів у межах державної 

політики в напрямку суттєвого покращення ситуації з механізмами забезпечення пожежної 

безпеки.   

Формування та реалізацію державної політики у сфері ПБ згідно Кодексу цивільного 

захисту України забезпечує центральний орган виконавчої влади, яким на теперішній час є 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС), здійснюючи 

безпосереднє керівництво діяльністю Єдиної державної системи цивільного захисту. 

Особливим питанням сьогодення для ДСНС є забезпечення пожежної безпеки в умовах 

ведення бойових дій під час проведення антитерористичної операції в південно-східному 

регіоні України.   

Не тільки Україна, але і весь світ, щорічно зазнає величезних втрат через пожежі, що 

відбуваються не лише природним шляхом, а й в наслідок виникнення техногенних аварій та 

катастроф, причини яких часто обумовлені неадекватним ставленням людини до питань 

безпеки життєдіяльності, а наслідки – забирають людські життя та завдають відчутних 

збитків економіці держав.   

Критичні обставини, що пов’язані зі зростанням ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій та пожеж, з одного боку, і відсутність єдиних ґрунтовних поглядів щодо 
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механізмів державного управління сферою ПБ, з іншого боку, зумовлюють необхідність 

удосконалення зазначених механізмів.   

Аналіз ступеня розробленості механізмів державного управління сферою ПБ показав, 

що, не зважаючи на існування досить значної кількості різноманітних досліджень, 

присвячених проблемам функціонування різних складових цієї сфери та державного 

управління ними, є нагальна потреба в пошуку нових підходів стосовно подальшого 

розвитку механізмів державного управління сферою ПБ.   

Людина у боротьбі за своє життя на планеті здійснила найбільше відкриття в історії 

свого існування та розвитку суспільства – здобула вогонь і навчилася не тільки ним 

користуватися, але й управляти. Поряд з корисними властивостями вогню існували також і 

негативні – руйнівні. Вогонь не тільки здатний знищувати матеріальні цінності, але і 

забирати життя. У світі пожежі розглядаються на одному рівні з такими стихійними лихами, 

як землетруси, повні, урагани, селеві потоки, лавини та зсуви.   

Основні етапи виникнення механізмів державного управління сферою пожежної 

безпеки узагальнено у табл. 1.   

Таблиця 1 

Основні етапи виникнення механізмів державного управління  

сферою пожежної безпеки 

Період   Основні етапи та їх характеристика  

Античні часи – до н.е.  Поклоніння вогню. 

Середньовіччя – до Х ст. н.е.  Створення пожежних підрозділів. 

XI-XII ст. н.е.  Законодавче регулювання поводження з вогнем та 

регламентація запобіжних заходів. 

XIII ст. н.е.  Протипожежні заходи розподілено за двома напрямами: 

- законодавча регламентація; 

- розробка механізмів щодо забезпечення пожежної 

безпеки. 

XIII ст.– XVIII ст. н.е.  Створення регулярних підрозділів для боротьби з пожежами 

та їх запобігання. 

XIX ст. н.е.  - Поява добровільних пожежних команд та товариств. 

- Узагальнення нормативних документів з питань 
пожежної безпеки у відповідних статутах («Будівельний 

статут», «Пожежний статут»). 

XX ст. н.е.  Чітка регламентація заходів щодо державного управління у 
сфері пожежної 

безпеки 

 

Зростання значимості механізмів державного управління сферою пожежної безпеки та 

необхідність їх удосконалення обумовлюється характером і масштабом сучасного 

виробництва, пов’язаного зі стрімким розвитком різноманітних технологій, широким 

впровадженням у промисловість, сільське господарство, будівництво та побут новітніх 

легкозаймистих і горючих речовин та матеріалів, масовим зведенням у містах будинків 

підвищеної поверховості, концентрацією великих матеріальних цінностей та ринковим 

характером економіки нашої країни. Усі ці обставини в сукупності та прояв викликів і 
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небезпек, пов’язаних із недооцінкою важливості здійснення необхідних заходів 

протипожежного захисту та незабезпеченням потрібного рівня пожежної безпеки, 

призводять, як показує статистика [1], до виникнення пожеж, у наслідок яких відбуваються 

великі втрати в економіці та створюються серйозні загрози життю та здоров’ю людей, а 

також з’являються складні проблеми екологічного характеру.   

Пожежі та всі процеси, що пов’язані з їх виникненням і розвитком, вимагають 

цілеспрямованого управління, яке передбачає поряд із здійсненням організаційних, 

технічних та економічних заходів, підвищення ролі правового регулювання і координування 

відносин між відповідними державними органами, суб’єктами господарювання та іншими 

органами, які мають забезпечувати пожежну охорону населених пунктів та об’єктів 

господарювання, а також подальшого удосконалення способів їх діяльності та взаємодії.  

Враховуючи те, що пожежна безпека є одним із надважливих видів суспільної 

безпеки, а також виключну значимість питань пожежної безпеки в справі охорони життя 

людей, національного багатства та навколишнього природного середовища, питання 

механізмів державного управління сферою ПБ знайшли своє відповідне відображення в 

працях радянських, українських і зарубіжних вчених.  

Питання механізмів державного управління сферою ПБ у радянські часи в прямій 

постановці не розглядалися, що підтверджується відсутністю понятійних визначень “сфера 

пожежної безпеки”, “державне управління сферою пожежної безпеки” і “механізм 

державного управління сферою пожежної безпеки” в літературних джерелах і нормативних 

актах того часу. При цьому термін “пожежна безпека” був досить відомим і 

використовувався в якості одного з базових, хоча і мав деякі змістовні відмінності [2].  

Зміна політичного устрою внаслідок розпаду СРСР призвела до самостійного 

становлення та існування колишніх союзних республік. З проголошенням самостійного 

державного розвитку в Україні розпочалось оновлення всього суспільного життя, що було 

обумовлено, упершу чергу, кардинальними змінами економічної, соціальної та політичної 

систем країни. Україна згідно ст.1 Конституції України стала суверенною, незалежною і 

демократичною державою [3], яка блискавично перейшла на складні та дуже непередбачені 

рейки ринкової економіки, інтуїтивно трансформуючи соціалістичну власність у різні 

законодавчо встановлені форми власності. Замість системи директивного управління було 

сформовано основні необхідні важелі та інструменти державного макроекономічного 

регулювання. У цих умовах досвід радянського періоду для державного управління сферою 

ПБ в Україні став обмежено корисним.   

Дослідженню різних питань управління пожежною безпекою в незалежній Україні 

присвячена низка наукових і фахових праць [4]. 

Праць, у яких відповідним чином розкривалися питання управління пожежною 

безпекою та забезпеченням протипожежного захисту в Україні, було декілька. До таких 

праць слід віднести “Проблеми пожежної безпеки” (1995), в якій комплексно висвітлені 

проблемні питання пожежної безпеки науко-технічної та нормативно-правової діяльності, 

при цьому питання механізмів управління пожежною безпекою розглядались частково [5].   

Група авторів у книзі “Основи охорони праці” (2000), розглядаючи питання 

державного управління охороною праці та організації охорони праці на виробництві, 

висвітлили деякі правові та організаційні питання пожежної безпеки. Особливістю праці є 

викладення загальних принципів організації пожежної безпеки та завдань державного 

пожежного нагляду [6].  
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Колектив авторів у однойменній праці “Основи охорони праці” (2003) разом з 

викладенням правових, нормативних, технічних та організаційних основ охорони праці 

запропонував концептуальні основи системи пожежної безпеки [7].  

Як показує проведений аналіз праць, наведені в них результати досліджень, на жаль, 

не вийшли за межі історичних, технічних, правових, термінологічних і частково 

управлінських питань пожежної безпеки в умовах становлення ринкової економіки в Україні. 

При цьому слід зазначити, що питання пожежної безпеки стали розглядатися не окремо, а в 

комплексі з іншими питаннями за напрямком “охорона праці”.   

Підводячи підсумок періоду 1991-2003 рр., слід звернути увагу на те, що відсутність 

ґрунтовних праць з питань державного управління пожежною безпекою в Україні 

обумовлено тим, що у 80-х роках ХХ ст. у Радянському Союзі вийшла низка конструктивних 

фахових праць, які були присвячені зазначеним питанням. Спрацював закон інерційності, 

тому що кардинальних змін у системі пожежної охорони в зазначений період не відбулося. 

Слід також відмітити, що питання розробки механізмів державного управління сферою ПБ, 

як і за радянських часів, у прямій постановці не розглядалися, що підтверджується 

відсутністю таких понятійних визначень, як “сфера пожежної безпеки”, “державне 

управління сферою пожежної безпеки” і “механізм державного управління сферою пожежної 

безпеки” в літературних джерелах і нормативних актах. Частково досліджувалася структура 

національної системи пожежної безпеки [4].   

Протягом другого періоду 2003-2010 рр., який характеризується 

перепідпорядкуванням Державного департаменту пожежної безпекиМіністерству України з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи [8], дослідження, пов’язані з питаннями державного управління пожежною 

безпекою в Україні, отримали свій відповідний розвиток.   

З’явилася низка наукових праць, у яких були висвітлені різні питання державного 

управління пожежною безпекою у межах дисертаційних робіт.  

Так, у дисертаційному дослідженні Труша О.О. (2003) на прикладі Управління 

пожежної безпеки в Харківській області запропоновано науковотеоретичні підходи щодо 

аналізу структур державного управління в системі попередження і ліквідації надзвичайних 

ситуацій, визначено місце Державної пожежної охорони України у цій системі та структура 

її функцій як основа організаційної структури органів управління, а також запропоновано 

підхід до оптимізації структури управління Державної пожежної охорони  України [9].    

У період 2003-2012 рр. з’явилася низка фахових праць, у яких, під різними кутами, 

розглядалися питання пожежною безпекою та управління нею. Так, Кузнецов В.  у книзі 

“Пожежна безпека” (2008) висвітив питання щодо забезпечення пожежної безпеки на 

об’єктах господарської діяльності, запобігання пожежам і взаємовідносин суб’єктів 

господарювання з органами державного пожежного нагляду в існуючому правовому полі [3].     

Особливості державного управління у сфері цивільного захисту, пов’язані з 

основними аспектами функціонування системи управління органами внутрішніх справ, як 

складової системи державного управління в сфері цивільного захисту, досліджено іншим 

колективом авторів у праці “Державне управління у сфері цивільного захисту” (2009) [10].   

Колектив авторів у фаховій праці “Організація управління діяльністю з попередження 

та ліквідації надзвичайних ситуацій” (2011) висвітив місце і роль МНС України в організації 

та управлінні діяльністю системи цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій, 

у т.ч. і пожеж [11].   

У наведених працях поряд з організаційними та правовими питаннями охорони праці 

висвітлені небезпечні та шкідливі виробничі фактори, їхній негативний вплив на організм 
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людини, питання гігієни, а також визначено роль і значимість пожежної безпеки та вимоги 

до її забезпечення, в основному, на побутовому рівні.  

Враховуючи відсутність у системі національної безпеки України пожежної безпеки як 

окремої складової національної безпеки [12], питання пожежної безпеки розглядались також 

і в межах дослідження надзвичайних ситуацій. Так, Шоботов В.М. у праці “Цивільна 

оборона” (2006) [13] і колектив авторів у праці “Надзвичайні ситуації та цивільний захист 

населення” (2006) [14] розглядали питання пожежної безпеки при розкритті змісту складових 

надзвичайних ситуацій.   

Фаховою працею з правових питань пожежної безпеки слід вважати одноособову 

працю Ліпинського В.В. “Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні” (2011), в який 

автор проаналізував сучасний стан законодавства у сфері пожежної безпеки та дослідив 

проблеми застосування адміністративної відповідальності за правопорушення в цій сфері 

[15].   

Значну увагу питанням державного управління приділив колектив фахівців з 

пожежної безпеки під керівництвом Кришталя М.А. у праці “Основи державного управління 

у сфері пожежної безпеки” (2012). Разом з тим, поза межами посібника залишилось 

визначення державного управління у сфері пожежної безпеки та механізмів управління у 

зазначеній сфері, а зміст самого посібника недостатньо адаптований під коло управлінських 

відносин, характерних для діяльності органів і підрозділів пожежної безпеки, хоча автори і 

наполягають на цьому [1].  

Як показує аналіз праць окремих авторів та авторських колективів, наведені в них 

результати досліджень, на жаль, не вийшли за межі правового регулювання стану пожежної 

безпеки та управлінської діяльності відповідальних осіб у межах надзвичайних ситуацій без 

належного виділення відмінних механізмів управління в умовах забезпечення належного 

стану пожежної безпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій у вигляді пожеж. За межами 

праць залишилась термінологія: “сфера пожежної безпеки”, “державне управління сферою 

пожежної безпеки”, “механізм державного управління сферою пожежної безпеки” та 

“національна система пожежної безпеки” [2].   

Наступним періодом є період, який почався з кінця 2012 р. Він характеризується 

перетворенням МНС України у ДСНС України з управлінням через Міністра оборони 

України [16] та Міністра внутрішніх справ України [17] і продовженням досліджень, 

пов’язаних з фаховими питаннями пожежної безпеки та управлінням нею. При цьому треба 

зазначити, що ситуація з обмеженим висвітленням зазначених питань за напрямками 

“безпека життєдіяльності”, “охорона праці” та “цивільна оборона” не змінилася.  

Фаховим виданням у цей період стала колективна праця “Пожежна безпека 

промислових та сільськогосподарських виробництв” (2013), у який проаналізовано 

протипожежний захист технологічних процесів виробництв, виробничі джерела запалювання 

та профілактичні заходи з питань пожежної безпеки підприємств [18]. Незважаючи на 

важливість розглянутих питань, автори частково дослідили питання управління пожежною 

безпекою технологічних процесів виробництв.   

Аналіз сучасних літературних джерел українських фахівців і дослідників вказує на 

конкретні прогалини в проведенні досліджень, пов’язаних із науково-теоретичним 

обґрунтуванням існування та розвитку державного управління сферою ПБ України та 

механізмів державного управління зазначеною сферою.  

Для України цей світовий досвід є дуже важливим у практичному руслі, але він має 

невелику користь для подальшого науково-теоретичного обґрунтування напрямків 

удосконалення та розвитку механізмів державного управління сферою ПБ в умовах 

інтеграції нашої країни до сучасного світового простору.   
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Висновки.  
У результаті дослідження історичного підґрунтя щодо виникнення механізмів 

державного управління сферою ПБ, встановлено, що в міру розвитку людського суспільства, 

з пізнанням властивостей вогню змінювалося і його сприйняття людиною та державою. 

Вирішення питань пожежної безпеки та механізмів управління її станом з боку держави 

здійснювалося в залежності від різних факторів у межах відповідних цивілізацій. До 

основних особливостей слід віднести такі: розуміючи згубність пожежі, людство розпочало 

організовувати пожежну справу ще в стародавні часи; у боротьбі з пожежами з часом 

склалося два основних напрями: організація гасіння пожеж і попередження виникнення 

пожеж; заходи боротьби з пожежами знайшли своє потрібне відображення на законодавчому 

і виконавчому рівнях управління державою; починаючи з ХІІІ ст. боротьба з пожежами 

почала здійснюватися як за напрямом попереджальних мір законодавчого характеру, так і за 

напрямом мір охоронного порядку; перші протипожежні заходи мали випадковий характер 

тому, що законодавчі акти були пов’язані більше з мірами покарання винних і мірами 

охорони від пожеж, але не із загальною організацією заходів постійної боротьби з вогнем; з 

часом створювалися професійні пожежні команди; у другій половині ХІХ ст. з’явилися 

добровільні пожежні команди як важлива складова загальної системи пожежної безпеки 

держави.  

Аналіз сучасних літературних джерел українських фахівців і дослідників вказує на 

конкретні прогалини в проведенні досліджень, пов’язаних із науково-теоретичним 

обґрунтуванням механізмів здійснення державного управління сферою ПБ України. 

Відсутнім залишилося визначення змісту дефініцій “сфера пожежної безпеки”, “державне 

управління сферою пожежної безпеки”, “механізм державного управління сферою пожежної 

безпеки” і “національна система пожежної безпеки”.   

На підставі проведеного дослідження ступеня розробленості теоретико-

методологічних засад державного управління сферою ПБ визначена наукова проблема, якою 

є проблема науково-теоретичного обґрунтування механізмів здійснення державного 

управління сферою ПБ в Україні.   
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