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АНОТАЦІЯ 

Гумбаталієв Е.Т. «Механізми державного управління у сфері 

пожежної безпеки». 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.  

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування механізмів 

державного управління у сфері пожежної безпеки та визначення напрямів їх 

удосконалення. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:  

– визначити теоретичні засади механізмів державного управління у 

сфері пожежної безпеки;  

– обґрунтувати особливості реалізації механізмів державного 

управління сферою пожежної безпеки;  

– проаналізувати стан нормативно-правового забезпечення 

державного управління у сфері пожежної безпеки; 

– удосконалити структуру системи державного управління у сфері 

пожежної безпеки;  

– обґрунтувати принципи, стратегію та механізм вибору методів при 

здійсненні державного управління сферою пожежної безпеки; 

– розробити напрями подальшого вдосконалення механізмів 

державного управління у сфері пожежної безпеки; 

Об’єкт дослідження – процес державного управління у сфері 

пожежної безпеки.  

Предмет дослідження – механізми державного управління у сфері 

пожежної безпеки.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення і висновки, наведені в кваліфікаційній роботі, доведено 

до рівня практичних рекомендацій, впровадження яких сприятиме реалізації 

запропонованих напрямів удосконалення механізмів державного управління 

у сфері пожежної безпеки.  

.
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Проблемність пожеж має глобальний характер, а 

забезпечення пожежної безпеки завжди було і залишиться невід’ємною 

складовою багатоаспектної державної діяльності в усьому світі щодо 

охорони життя та здоров’я людей. Враховуючи важливість проблематики 

забезпечення пожежної безпеки та зростання сучасних викликів і загроз, в 

Україні центральні й 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 необхідного рівня пожежної безпеки населених пунктів і 

об’єктів.  

Аналіз сучасного стану пожежної безпеки свідчить про далекий від 

оптимального рівень її забезпечення, що зумовлено значною мірою складним 

соціально-економічним становищем країни, 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 потребує розробки 

цілеспрямованих заходів у межах державної політики в напрямі суттєвого 

покращення ситуації з механізмами забезпечення пожежної безпеки.  

Не тільки Україна, але й увесь світ щорічно зазнає величезних втрат 

через пожежі, що відбуваються не лише природним шляхом, а й унаслідок 

техногенних аварій та катастроф, причина яких – часто неадекватне 

ставлення людини до питань безпеки життєдіяльності, що забирає людські 

життя та завдає відчутних збитків економіці держав.  

Скрутні обставини, пов’язані зі зростанням ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій та пожеж, з одного боку, і відсутність єдиних 

ґрунтовних поглядів щодо механізмів державного управління у сфері 
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пожежної безпеки, з іншого, зумовлюють необхідність удосконалення 

зазначених механізмів. Наявність зазначених проблем обумовила вибір теми 

й актуальність магістерської роботи. 

Питання різноманітних аспектів державного управління сферою ПБ 

перебували у центрі уваги таких фахівців і науковців, як: В. Балябас, 

П. Б. Волянський, М. В. Вознюк, С. О. Гур’єв, С. Ф. Денисов, 

В. А. Доманський, М. А. Кришталь, В. В. Ліпинський, Ю. Р. Лозинський, 

В. Д. Люблін, С. П. Мосов, К. М. Пасинчук, С. П. Потеряйко, В. П. Садковий, 

В. А. Терент’єва, А. П. Рожков, О. О. Труш, М. В. Удод та ін. При 

безперечній важливості і цінності наукових праць зазначених вище авторів, 

окремі питання державного управління у сфері пожежної безпеки вивчені ще 

недостатньо.  

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування механізмів 

державного управління у сфері пожежної безпеки та визначення напрямів їх 

удосконалення. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:  

– визначити теоретичні засади механізмів державного управління у 

сфері пожежної безпеки;  

– обґрунтувати особливості реалізації механізмів державного 

управління сферою пожежної безпеки;  

– проаналізувати стан нормативно-правового забезпечення 

державного управління у сфері пожежної безпеки; 

– удосконалити структуру системи державного управління у сфері 

пожежної безпеки;  

– обґрунтувати принципи, стратегію та механізм вибору методів при 

здійсненні державного управління сферою пожежної безпеки; 

– розробити напрями подальшого вдосконалення механізмів 

державного управління у сфері пожежної безпеки; 

Об’єкт дослідження – процес державного управління у сфері 

пожежної безпеки.  
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Предмет дослідження – механізми державного управління у сфері 

пожежної безпеки.  

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження слугують 

фундаментальні положення економічної теорії та теорії державного 

управління, інших гуманітарних та соціальних наук, а також наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених з питань теоретико-методичного 

забезпечення державного управління у сфері пожежної безпеки. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові документи міністерств та відомств, програмні документи державних 

органів України, офіційні матеріали Державної служби статистики України, 

монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, особисті дослідження 

автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-практичних засад щодо напрямків удосконалення 

механізмів державного управління у сфері пожежної безпеки. 

Новизна наукових результатів конкретизується в наступних 

положеннях: 

удосконалено: 

– теоретико-методичні підходи щодо необхідності формування та 

реалізації механізмів державного управління у сфері пожежної безпеки в 

Україні на основі єдності та взаємозв’язку його структурних елементів, а 

саме: нормативно-правового, соціально-економічного, освітньо-наукового, 

інформаційно-технологічного; 

дістало подальший розвиток: 

– категорійно-понятійний апарат державно-управлінської науки 

шляхом уточнення змісту поняття «державного управління у сфері пожежної 

безпеки», що пов’язано з необхідністю адаптації його змісту до існуючих 

викликів для розвитку країни в сучасних умовах; 

У першому розділі роботи розглянуто історичне підґрунтя щодо 
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виникнення механізмів державного управління у сфері пожежної безпеки, 

визначено періоди та етапи в розвитку державного управління у сфері 

пожежної безпеки; охарактеризовано механізми державного управління у 

сфері пожежної безпеки. 

У другому розділі роботи здійснено аналіз сучасного стану та 

результативність механізмів державного управління у сфері пожежної 

безпеки; розглянуто нормативно-правове забезпечення державного 

управління у сфері пожежної безпеки; охарактеризовано організаційно-

інституційний механізм державного управління у сфері пожежної безпеки; 

визначено організаційно-правові форми державного управління у сфері 

пожежної безпеки; з’ясовано проблеми та суперечності державного 

управління у сфері пожежної безпеки. 

У третьому розділі роботи визначено шляхи трансформації системи 

державного управління сферою пожежної безпеки та обґрунтовано напрями 

удосконалення механізмів державного управління у сфері пожежної безпеки, 

як важливої складової національної безпеки.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення і висновки, наведені в кваліфікаційній роботі, доведено 

до рівня практичних рекомендацій, впровадження яких сприятиме реалізації 

запропонованих напрямів удосконалення механізмів державного управління 

у сфері пожежної безпеки.  

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення механізмів державного управління у сфері 

пожежної безпеки.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

1.1 Пожежна безпека як об’єкт державного управління 

 

Пожежна безпека, як поняття, має стародавнє історичне підґрунтя. Це 

було обумовлено, у першу чергу тим, що стихія вогню має самий руйнівний 

характер із стародавніх часів, коли людина почала сприймати вогонь як 

грізну силу. З часом людина опанувала вогнем і стала його використовувати 

не тільки в побуті для обігріву та приготовлення їжі, але й у своїх ремеслах: 

гончарному, ковальському та ін. Уважається, що “приручення” вогню, 

уміння здобувати  та користуватися ним ознаменувало початок першої 

науково-технічної революції, яка, як і наступні, спричинила стрибкоподібне 

зростання ролі інтелекту та лавинний розвиток виробничих сил.   

Разом з тим, швидко зростала і можливість штучного виникнення 

пожеж. У скриньці Пандори, в якій, за стародавнім переказом, зберігалися 

зло та інші людські нещастя, були ймовірно і пожежі, які вже завдали великої 

шкоди людству. Одна лише пожежа, що знищила Олександрійську 

бібліотеку, на думку сучасних істориків, затримала розвиток цивілізації на 

декілька століть – забагато прийшлось відновляти спочатку. У Петербурзі 

загинули внаслідок пожежі безцінні оригінали Рафаеля, у Москві – рукопис 

“Слово о полку Ігореві”, у Мадриді – неповторні щоденники Христофора 

Колумба, у Мексиці – унікальні кінострічки великих майстрів кіно [28].  

Пожежна безпека – це термін, що описує стан об’єкта по відношенню 

до виникнення небезпечного такого  загрозливого фактору, як  вогонь. Існує 

декілька різноманітних визначень пожежної безпеки, які  відрізняються 

різним трактуванням змісту такої складової цього терміну, як “безпека”.  

Так, у державному стандарті колишнього СРСР  ГОСТ 12.1.033-81 

“Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины 
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и определения”  термін “пожежна безпека” об’єкта трактувався як стан 

об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається 

можливість виникнення та розвитку пожежі і впливу на людей небезпечних 

факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей [91].  

Державний стандарт України ДСТУ 2272-93 “Пожежна безпека. 

Терміни та визначені” містив термін  “пожежобезпека об’єкта”, зміст якого 

визначався як стан об’єкта, за якого з регламентованою ймовірністю 

виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей 

небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних 

цінностей [20].  

У ДСТУ 2272-2006 “Пожежна безпека. Терміни та визначення 

основних понять” введений термін “пожежна безпека” об’єкта – це стан 

об’єкта, за якого ймовірність виникнення і розвитку пожежі та ймовірність 

впливу небезпечних чинників пожежі не перевищують унормованих 

допустимих значень [11].  

Таким чином, порівняльний аналіз змісту терміна  “пожежна безпека” 

показує, що він передбачає обов’язкову наявність об’єкта. При цьому мають 

місце два підходи до його трактування, в основі яких, з одного боку, 

покладено ймовірність виключення можливості виникнення та розвитку 

пожежі, а з іншого боку, покладено імовірність виникнення та розвитку 

пожежі, яка не перевищує унормованих допустимих значень.  

Разом з тим, слід зазначити, що Закон України “Про пожежну безпеку” 

[17] взагалі не містив визначення терміну “пожежна безпека”, а також інших 

термінів, що були використані при викладені змісту цього законодавчого 

документу. 

Визначення змісту терміну “пожежна безпека” знайшло своє широке 

відображення також і в низці праць наукового, навчального та методичного 

характеру вітчизняних і зарубіжних авторів.  

Так, Касимов Б.Е. наголошував, що пожежна безпека є системою 

соціально-економічних і організаційно-правових заходів, що спрямовані на 
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охорону власності, захист життя, здоров’я та майна громадян, 

народногосподарського комплексу, пам’яток історії і культури, а також 

навколишнього середовища та природних багатств від пожеж і пов’язаних з 

ними небезпек [58].  

Рожков А.П. [36] фактично повторів визначення “пожежобезпека” 

об’єкта, як це трактує ДСТУ 2272-93 “Пожежна безпека. Терміни та 

визначені”. 

На відміну від попереднього автора Окнян В.К., досліджуючи 

кримінально-правову відповідальність за порушення правил пожежної 

безпеки, визначив у правовій площині пожежну безпеку як практику 

виконання вимог нормативних документів, які регулюють діяльність людини 

щодо безпечного використання в суспільстві пожежонебезпечних речовин і 

матеріалів [48].  

Куц І.Г., аналізуючи боротьбу з пожежами в житловому секторі, 

підкреслював, що пожежна безпека є станом захищеності від пожеж особи, 

майна, всього суспільства та держави [19].  

Доманский А.В. на підставі проведених наукових досліджень 

складових пожежної безпеки також надав визначення пожежної безпеки, як 

стану захищеності людини, матеріальних цінностей, об’єктів, суспільства та 

держави від пожеж [13]. На аналогічних позиціях залишається Ліпинський 

В.В. [15].  

Аналогічним чином визначають пожежну безпеку і російські фахівці 

(державний стандарт РФ ГОСТ 22.0.05-97) – це стан захищеності населення, 

об’єктів народного господарства та іншого призначення, а також оточуючого 

природного середовища від загрозливих факторів і впливу пожежі [59].  

Виходячи з логіки такого підходу, слід звернути увагу на те, що стан 

захищеності об’єкта чи особи виникає за умов наявності небезпек і загроз, 

що не поєднується з розумінням відомого стану безпеки.  

Цікавим є формулювання поняття “пожежна безпека”, що подане 

Удодом М.В. у його дисертаційному дослідженні [39]. Автор дійшов до 
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висновку, що пожежну безпеку треба розуміти  як  стан із заданим рівнем 

ризику виникнення пожеж і спричинення ними шкідливих наслідків, який 

характеризується тим, що частина відомих загроз об’єкту безпеки відсутня, а 

від наявних загроз створено відповідний захист. Однак, це визначення не має 

однозначного трактування змісту терміна “пожежна безпека” у зв’язку з тим, 

що передбачає як відсутність загроз – безпека, так і їхню наявність – захист.   

Мосов С.П. у [24] запропоновано  визначати пожежну безпеку як 

складову національної безпеки, у рамках якої створюється такій стан 

внутрішніх і зовнішніх умов існування будь-якого об’єкта чи суб’єкта, який 

дозволяє вилучити або нейтралізувати будь-яку можливість виникнення 

пожежо небезпечних ситуацій або пожеж. На подібних позиціях щодо 

пожежної безпеки, як складової національної безпеки, знаходиться і 

Пономаренко Г.О. Крім того він також зазначив, що суть пожежної безпеки 

полягає в захищеності життя та здоров’я людей, майна та інших цінностей 

фізичних і юридичних осіб, національного багатства та навколишнього 

природного середовища, за якої забезпечуються своєчасне попередження, 

виявлення, припинення і нейтралізація пожеж та їх наслідків [28].  

Таким чином, Мосов С.П. фактично наполягає на обов’язковості 

наявності прогнозованих засобів забезпечення потрібного стану пожежної 

безпеки об’єкта, а Пономаренко Г.О. акцентує безпосередню увагу на 

захищеності від пожеж та їх наслідків.  

На важливість врахування пожежної безпеки звертає увагу Ситник 

Г.П., розглядаючи на системних засадах питання державного управління 

національною безпекою України [74].  

Погоджується з такою думкою Новицький Г.В. у площині питань 

теоретико-правового забезпечення національної безпеки України [43].  

Колектив авторів у праці “Безпека життєдіяльності” [60] у своїй думці 

щодо змісту терміна “пожежна безпека” приєднався до положень ДСТУ 

2272-93 “Пожежна безпека. Терміни та визначені”.  

Досить вузьке, на наш погляд, за змістом визначення пожежної безпеки 
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наведено в юридичній енциклопедії, в якій пропонується розглядати тільки 

стан захищеності матеріальних цінностей від пожеж [76]. 

Співавтори Денісов С.Ф. і Коцар А.О. у [12] дійшли до висновку, що 

пожежну безпеку треба розуміти як сукупність урегульованих нормативно-

правовими актами суспільних відносин, спрямованих на відсутність 

неприпустимого ризику виникнення та розвитку пожежі, запобігання 

можливості впливу небезпечних факторів пожежі на живих істот, матеріальні 

цінності та довкілля, а також на створення умов, що сприяють гасінню 

пожеж. Важливим аспектом такого визначення авторів є висвітлення факту 

існування площини суспільних відносин.  

Бейр У., розкриваючи причини виникнення пожеж у США, надав 

непряме визначення пожежної безпеки, звернувши увагу на те, що вона 

безпосередньо пов’язана з відсутністю або ізолюванням джерел небезпек, що 

призводять до виникнення пожеж [72].   

У Кодексі цивільного захисту України зазначено, що пожежна безпека 

– це відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та 

пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним 

цінностям і довкіллю [72].  

Дослідивши різноманітні точки зору вчених і фахівців, на наш погляд, 

найбільш повно поняття пожежної безпеки можна викласти таким чином [28, 

42]: пожежна безпека – це сукупність урегульованих нормативно-правовими 

актами суспільних відносин, спрямованих на створення таких  внутрішніх і 

зовнішніх умов існування будь-якого об’єкта чи особи, що виключається 

неприпустимий ризик виникнення  та розвитку пожежі, забезпечується 

запобігання можливості впливу небезпечних факторів пожежі на людей, 

матеріальні цінності та довкілля, а також попередньо впроваджуються 

заходи, які будуть сприяти гасінню пожеж.  

Враховуючи важливість забезпечення необхідного рівня пожежної 

безпеки, та з урахуванням удосконаленого змісту терміну “пожежна безпека” 

визначимо  сукупність  характерних рис, що притаманні пожежній безпеці.  
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Пожежна безпека являє собою важливу складову суспільних відносин. 

Вона має історичне підґрунтя і вважається фахівцями важливою складовою 

національної безпеки, хоча це безпосередньо і невідображене в Законі 

України “Про основи національної безпеки України” [36].  

Пожежна безпека є обов’язковою умовою професійної діяльності та 

життєдіяльності будь-якого суб’єкта господарювання, посадової особи та 

громадянина і вимагає забезпечення необхідного її рівня. Вона вимагає 

цілеспрямованого створення умов, за яких виключається неприпустимий 

ризик виникнення пожежі. Пожежна безпека передбачає також створення 

необхідних умов для запобігання можливості впливу небезпечних факторів 

пожежі на людей, матеріальні цінності та довкілля і потребує завчасного 

впровадження низки заходів, які будуть сприяти успішному гасінню пожежі 

у випадку її виникнення [33].  

Створення необхідних умов для забезпечення потрібного рівня 

пожежної безпеки відбувається в сфері ПБ. Результати проведених нами 

досліджень указують на застосування терміну “сфера пожежної безпеки” у 

діяльності як органів державної влади та місцевого самоуправління, так і 

різноманітних державних та недержавних структур. Незважаючи на це, він 

вважається новим для використання як в нормотворчій діяльності, так і в 

сфері наукових досліджень. У зв’язку з цим термін потребує чіткого 

змістовного наповнення.   

При цьому слід зазначити, що термін “сфера пожежної безпеки” 

складається з поєднання термінів “сфера” та “пожежна безпека”. Літературні 

джерела трактують не однаково зміст терміну “сфера”. Так, наприклад, у 

Радянському енциклопедичному словнику під терміном “сфера”  розумілися 

межі розповсюдження чогось [37].  

У Політехнічному словнику наведене визначення сфери, у перекладі з 

грецького, як кулі чи поверхні кулі [70].  

Відомий тлумачний словник В. Даля подає зміст терміну “сфера” в 

якості відомого, але чимось обмеженого простору [68].  
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Новий тлумачний словник української мови визначає “сферу” в якості 

галузі знань, виробництва, мистецтва тощо, а також як сукупність умов, 

середовище, в яких що-небудь відбувається [36].  

Більш змістовним для розуміння змісту терміна “сфера”, на нашу 

думку, можна вважати зміст терміна “сфера послуг”, який наведений у 

словнику  “Научно-технический прогресс” (1987): сукупність галузей 

народного господарства і видів діяльності, що задовольняють потреби людей 

у матеріальних і нематеріальних послугах [37].  

Таким чином, характеристиками сфери, як середовища, є конкретне 

призначення, відповідні межі, сукупність різноманітних складових із 

внутрішньою єдністю.  

Виходячи з наведених визначень змісту термінів “сфера” і “пожежна 

безпека”, мають місце декілька складових, що безпосередньо характеризують 

сферу ПБ. Це, по-перше, утворене державою середовище, в якому 

створюються необхідні умови для забезпечення потрібного рівня пожежної 

безпеки під час здійснення різноманітних видів повсякденної 

життєдіяльності та професійної діяльності людини в різних галузях 

господарства, і, по-друге, це середовище з внутрішньою єдністю. 

Таким чином, термін “сфера пожежної безпеки” може бути 

запропонований до викладення з таким змістом [33, 42]: сфера пожежної 

безпеки – це утворене державою середовище з внутрішньою єдністю, що 

охоплює різні галузі господарства і в якому створюються необхідні умови 

для забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки під час здійснення 

різноманітних видів професійної діяльності та повсякденної життєдіяльності 

людини.  

Логічним є і те, що сфера ПБ охоплює також наземний, водний (річка, 

озеро, море, океан) і повітряний простори, у межах яких на конкретних 

об’єктах (завод, фабрика, торговельний центр, кінотеатр, морській лайнер, 

риболовецьке судно, пасажирський літак, вертоліт, будинок, квартира тощо) 

чи у довкіллі відбувається професійна діяльність чи повсякденна 
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життєдіяльність людини.  

Уведення в обіг терміну “сфера пожежної безпеки” дозволяє перейти 

до визначення змісту словосполучення “державне управління сферою 

пожежної безпеки”. 

При цьому слід відмітити, що термін “державне управління” 

вважається достатньо визначеним і має властивість еволюціонувати за 

змістом. Підтвердженням цьому є існування різноманітного змістовного його 

навантаження у різних авторів.  

Так, відомий російський вчений Атаманчук Г.В. у праці “Теория 

государственного управления” визначав державне управління як 

“практичний, організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну 

життєдіяльність людей з метою її упорядкування, зберігання або 

перетворення, що спирається на її владну силу” [48].  

Фахівець радянських часів Курашвилі Б.П. пропонував розуміти 

державне управління як “діяльність усього державного апарата по 

регулюванню суспільних відносин, по управлінню як суспільними, так і його 

власними справами” [18].  

Відомий французький фахівець Гурне Б. у відомій  одноособовій праці 

“Державне управління” (1993) під державним управлінням розумів 

адміністративну діяльність провладних органів по виконанню 

адміністративних функцій [9].   

На думку Райта М., що наведена в аналогічній за назвою праці 

“Державне управління” (1994), зміст державного управління визначається 

таким чином: 1. Це спільні зусилля певної групи в контексті держави. 2. 

Охоплює всі три гілки влади  –  виконавчу, законодавчу й судову, а також 

їхній взаємозв’язок. 3. Виконує важливу роль у формуванні державної 

політики, а також є частиною політичного процесу. 4. Істотно різниться від 

приватного управління. 5. Тісно пов’язане з чисельними приватними групами 

й окремими індивідами в забезпеченні громадських послуг” [32].  

У комплексному дослідженні, наприклад, Цвєткова В.В. та його 
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авторської команди “державне управління – це форма практичної реалізації 

виконавчої влади” [16].  

У колективній праці за загальною редакцією Аверьянова В.Б. 

“Державне управління: Теорія і практика” (1998) державне управління 

визначено як діяльність особливого роду, зміст якої полягає у виконанні 

правових актів шляхом різних форм  організуючого впливу на суспільні 

явища та процеси [18].  

Цікавим можна вважати підхід до визначення державного управління, 

що був запропонований Шамхаловим Ф. і наведений у його монографії 

“Теория государственного управления” (2002). Автор розглядає державне 

управління як організуючу, виконавчо-розпорядчу діяльність органів 

держави, яка здійснюється ними на підставі та на виконання законів і яка 

являє собою повсякденне практичне виконання функцій держави [41].   

Колектив українських авторів в праці “Державне управління” (2003) 

розглядав державне управління в якості цілеспрямованого впливу держави на 

суспільну систему в цілому або на окремі її ланки, на стан і розвиток 

суспільних процесів, на свідомість, поведінку та діяльність особи і 

громадянина з метою реалізації державної політики, виробленої політичною 

системою та законодавчо закріпленої, в інтересах оптимального 

функціонування та розвитку держави [17].  

Батичко В.Т., розглядаючи державне управління в якості різновиду 

соціального управління, запропонував розуміти його суть як виконавчо-

розпорядчу діяльність, що здійснюється з використанням методу влади і 

підпорядкованості [55]. 

Відомі українські фахівці державного управління в монографії 

“Теоретичні аспекти державного управління” (2011) з урахуванням 

конституційного поділу державної влади в Україні запропонували розглядати 

державне управління як “діяльність органів всіх галузей державної влади 

(законодавчої, виконавчої, судової) по виробленню й здійсненню 

регулюючих, організуючих і координуючих впливів на всі сфери суспільства 



 19 

з метою задоволення його потреб, що змінюються” [42].  

Виходячи з вище наведених варіантів визначень дефініції “державне 

управління”, треба зазначити, що державному управлінню притаманні такі 

риси: специфічний вид діяльності органів влади; частина політичного 

процесу; виробляються та здійснюються регулюючі, організуючі та 

координуючі впливи на усі сфери суспільства, суспільні явища, на 

свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина та інші процеси; 

спрямоване на задоволення потреб суспільства; забезпечує здійснення 

повсякденного практичного виконання функцій держави. 

Незважаючи на вдалість майже усіх визначень, слід здійснити їх 

уточнення з урахуванням визначення, наведеного у фаховій статті Нижник 

Н.Р. і Паладія М.В. [40]. Цей крок у дослідженні обумовлений тим, що 

діяльність органів усіх гілок влади є системною, відбувається повсякденно та 

цілеспрямовано, є взаємопов’язаною в часі та просторі, лінійно й ієрархічно 

організованою.  

З урахуванням результатів проведеного аналізу та деяких необхідних 

уточнень державне управління будемо розуміти як повсякденну та 

цілеспрямовану, взаємопов’язану в часі й просторі, лінійно та ієрархічно 

організовану діяльність органів усіх гілок державної влади з вироблення і 

здійснення регулюючих, організуючих і координуючих впливів на всі сфери 

життєдіяльності суспільства та особи з метою задоволення потреб, що 

змінюються з часом під впливом дії різноманітних факторів [33, 39].  

Уточнення змісту терміна “державне управління” дозволяє перейти до 

обґрунтування змісту іншого важливого терміну “державне управління 

сферою пожежної безпеки”.  

Разом з тим, це вимагає додаткового дослідження обґрунтованості та 

доцільності застосування дефініції “державне управління пожежною 

безпекою”, яке використовується низкою різних авторів.  

Так, наприклад, Доманський В.А. у результаті проведених 

дисертаційних досліджень наголосив, що “державне управління пожежною 
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безпекою – це регулювальна, організаційна, узгоджувальна і практична 

діяльність органів виконавчої влади, які здійснюють вплив на суспільну 

життєдіяльність людей з метою забезпечення безпеки громадян, суспільства і 

держави, створення умов для їх добробуту та реалізації своїх прав і свобод, 

надання фізичним та юридичним особам різноманітних послуг з питань 

запобігання пожежам, ліквідації надзвичайних ситуацій пожежного 

характеру, удосконалення рятівної справи” [13].   

У свою чергу автори статті “Місце та роль державного управління у 

системі забезпечення пожежної безпеки” (2010) визначили державне 

управління пожежною безпекою як специфічний вид державного управління, 

який охоплює соціально-економічну, культурну, політичну та інші сфери 

суспільного життя [42].    

Досліджуючи поняття та сутність державного управління, Назаренко 

В.Ю. звернув увагу на те, що державне управління пожежною безпекою є 

складовим елементом загальної системи державного управління в Україні, а 

його метою є забезпечення динамічно стійкого  стану, за якого об’єктивно 

відсутні, виключені чи попереджені пожежі, їх причини та джерела [22].  

У колективній праці за редакцією Кришталя М.А. “Основи державного 

управління у сфері пожежної безпеки” (2012) запропоноване розглядати 

державне управління пожежною безпекою в якості специфічного виду 

державного управління, яке поширюється на соціальну, економічну, 

політичну, культурну та інші сфери суспільного життя [53].  

Не зменшуючи наукової та практичної значущості праць вище 

зазначених фахівців і науковців, слід наголосити на тому, що  пожежна 

безпека характеризує стан будь-якого конкретного об’єкта (адміністративна 

будівля, складське приміщення, розважальний центр, мегамаркет, кінотеатр, 

ділянка лісу, залізничний транспорт, автомобільний транспорт, морські 

судна, повітряні судна тощо) по відношенню до виникнення небезпечного та 

загрозливого фактору – вогню і являє собою сукупність урегульованих 

нормативно-правовими актами суспільних відносин. У зв’язку з цим 
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застосування категорії “державне управління” до пожежної безпеки, як такої, 

не зовсім коректно, тому що пожежної безпеки без зв’язку з конкретним 

об’єктом не існує, у результаті чого не вимагається такій рівень управління.   

При цьому, різноманітні об’єкти можуть бути розташовані на суші, 

морі чи знаходитися в повітрі, об’єднуватися, наприклад, у рамках одного 

міністерства чи регіону, тобто знаходитися в межах відповідного 

середовища, в якому мають створюватися необхідні умови для забезпечення 

потрібного рівня пожежної безпеки для низки об’єктів під час здійснення 

різноманітних видів професійної діяльності чи повсякденної життєдіяльності 

людини.  

Таким чином, більш коректнішим, на нашу думку, буде застосування 

державного управління до сфери ПБ, розуміючи при цьому, що державне 

управління сферою ПБ є специфічним видом державного управління.   

Отже, державне управління сферою пожежної безпеки, як специфічний 

вид державного управління, являє собою повсякденну та цілеспрямовану, 

взаємопов’язану в часі й просторі, лінійно та ієрархічно організовану 

діяльність органів усіх гілок державної влади з вироблення і здійснення 

регулюючих, організуючих і координуючих впливів на сферу пожежної 

безпеки.  

 

1.2 Сутність механізмів державного управління пожежною 

безпекою 

 

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 
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цінностей та ринковим характером економіки нашої країни. Усі ці обставини 

в сукупності та прояв викликів і небезпек, пов’язаних із недооцінкою 

важливості здійснення необхідних заходів протипожежного захисту та 

незабезпеченням потрібного рівня пожежної безпеки, призводять, як показує 

статистика [13], 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 [39].  

Визначення змісту терміна “державне управління сферою пожежної 
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безпеки” дозволяє перейти до обґрунтування змісту іншого терміна 

“механізм державного управління сферою пожежної безпеки”.  

Дослідимо послідовно зміст термінів “механізм” та “механізм 

державного управління”. Розуміння суті терміна “механізм” не є 

однозначним. Так, наприклад, у словнику іншомовних слів (за заг. ред. 

Мельничука О.С.) механізм трактується в якості сукупності проміжних 

станів або процесів будь-яких явищ. Термін “механізм” по відношенню до 

управління розглядається в якості відповідної сукупності органів, засобів і 

способів (методів, прийомів, технологій) взаємодії між двома підсистемами 

соціальної організації – керуючої та керованої [36].  

У перекладі з грецької мови термін “механізм” означає зброю чи 

машину. Термін “механізм” має низку таких відомих різноманітних 

змістовних навантажень, як: пристрій для передавання та перетворення рухів, 

що являє собою систему тіл, у якій рух одного або декількох тіл викликає 

певні рухи решти тіл цієї системи; механізми бувають різноманітні за 

конструкцією та їх призначенням, складають основу більшості машин, 

приладів, а також інших технічних пристроїв;  внутрішній пристрій, система 

чогось, наприклад, механізм управління; сукупність станів і процесів, з яких 

складається якесь фізичне, хімічне, фізіологічне, економічне, психологічне та 

інше явище, наприклад, механізм мислення.  

Як показує аналіз, кожне з наведених визначень має своє відображення 

змістовного навантаження і надає багатопредметне розуміння поняття 

“механізм”. Разом з цим, жодне з них чи їх об’єднану сукупність не можна 

механічно використати для визначення змісту поняття “механізм 

управління”.  

Визначення змісту терміна “механізм управління” також відрізняються.  

Наприклад, розуміння терміну “управлінський механізм” Мойсеєвим 

М.М. у праці “Человек, среда, общество” [21] є таким, що при вживанні 

терміну “механізм”  по відношенню до управління  мається  на увазі система 

відповідних процедур, що формують рішення чи правила його прийняття.   
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Можна вести розмову про механізми планування, формування програм, 

постановки цілей і т.д. Цей термін вживається, коли мова йде про ринковий 

механізм, механізм заохочення чи покарання, хоча відмінності тут очевидні.  

Питання про механізми є одним з центральних у проблематиці 

управління будь-якими суспільними процесами. При цьому, за визначенням 

Мойсеєва М.М., “основна проблема реалізації стратегії людства полягає у 

формуванні системи механізмів, здійснюючих верхню петлю зворотного 

зв’язку, перетворюючих сукупність організмів у єдиний організм” [22].  

На думку фахівця часів СРСР Румянцева З.П. механізм управління 

соціалістичним виробництвом являв собою сукупність таких елементів, як 

організаційні форми  та  структури управління, методи  й  важелі впливу, що 

забезпечували  ефективну реалізацію характерних для виробництва цілей і 

найбільш повно на відповідному етапі задовольняли суспільні, колективні та 

індивідуальні інтереси і потреби [78].  

У цьому випадку, на нашу думку, включення до складу механізму 

управління організаційних форм і структури управління є недоцільним. Це 

може призвести  до ототожнення механізму з системою управління 

виробництвом. Органи управління не можуть входити до складу механізму 

управління, бо саме вони застосовують ці механізми  в своїй управлінській 

діяльності.  

В іншому випадку, під “механізмом управління” розуміється спосіб 

організації управління суспільними справами, де взаємопов’язані методи, 

засоби і принципи, що зрештою забезпечує ефективну реалізацію цілей 

управління [36].  

Відомі фахівці Нижник Н.Р. і Мосов С.П. монографії “Теоретичні 

аспекти державного управління”  звернули увагу на те, що механізм є 

похідним від процесу. На прикладі процесу вироблення та реалізації 

регулюючих і координуючих впливів на всі сфери громадського життя 

показано, що механізмом цього процесу є сукупність дій органів державного 

управління, що виконують кожний етап зазначеного процесу. При цьому, 
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розглядаючи співвідношення між “процесом” і “механізмом” автори 

звернули увагу на те, що це відношення між двома взаємопов’язаними 

процесами, коли перший з них є загальним процесом, а другий  – 

специфічним, призначеним для реалізації першого. Такій підхід до 

визначення “механізму” поєднується з поглядами  відомого методолога в 

сфері організаційного управління Щедровицького Г.П. [42].  

В “Енциклопедичному словнику з державного управління” (2010) 

надається трактування термінологічному словосполученню “механізм 

державного управління”. Це, за наведеним у словнику визначенням, способи 

розв’язання суперечностей явища чи процесу в державному управлінні, 

послідовна реалізація дій, які базуються на основоположних принципах, 

цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних 

їй форм і методів управління. На нашу думку, з наведеним визначенням не 

можна погодитися тому, що механізм державного управління не призначений 

для розв’язання суперечностей процесу державного управління. Він 

призначений для здійснення взаємопов’язаних етапів процесу державного 

управління.   

Виходячи з вище наведеного, а також з урахуванням запропонованого 

визначення змісту державного управління сферою ПБ, під механізмом 

державного управління сферою ПБ треба розуміти сукупність 

взаємопов’язаних поетапних процедур, що виконуються органами 

державного управління із застосуванням різноманітних та узгоджених між 

собою методів, прийомів, правил і управлінських технологій для реалізації 

повсякденної та цілеспрямованої, взаємопов’язаної в часі й просторі, лінійно 

та ієрархічно організованої діяльності усіх гілок державної влади з 

вироблення і здійснення регулюючих, організуючих і координуючих впливів 

на сферу пожежної безпеки.  

Обґрунтоване визначення змісту державного управління сферою ПБ та 

механізму державного управління сферою ПБ разом із потребою подальшого 

науково-теоретичного обґрунтування напрямків удосконалення механізмів 
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державного управління сферою ПБ дозволяють перейти до аналізу умов 

розвитку сфери ПБ в Україні, нормативно-правових механізмів її 

функціонування та організаційних механізмів здійснення державного 

управління сферою ПБ в Україні.  

Основні етапи виникнення механізмів державного управління у сфері 

пожежної безпеки узагальнено у табл. 1.1.  

Таблиця 1.1  

Основні етапи виникнення механізмів державного управління  

у сфері пожежної безпеки 

 

 

У відповідності до сталої думки багатьох вчених однією з важливих 

категорій науки управління залишаються принципи. Механізми державного 

управління, будучи важливою складовою загальної науки управління, також 

базуються на сукупності принципів державного управління. Підходи до 

обґрунтування складу та змісту принципів для реалізації механізмів 

державного управління знайшли безпосереднє відображення в працях 

вітчизняних та іноземних фахівців: Авер’янова В.Б., Альохіна О.П., 
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Атаманчука Г.В., Афанасьева В.Г., Бакуменка В.Д., Битяка Ю.П., Вебера М., 

Гончарук  Н.Т., Зеркіна Д.П., Ігнатова  В.Г., Курашвілі Б.П. та ін.  

Результати проведеного дисертантом аналізу літературних джерел з 

питань державного управління вказують на тривання природної дискусії 

стосовно пошуку прийнятного й єдиного підходу до  визначення загальних 

принципів державного управління з метою реалізації механізмів державного 

управління, що вимагає, у першу чергу, з’ясування змістовної суті дефініції 

“принцип державного управління”, а потім здійснення переходу до його 

трансформації з урахуванням особливостей сфери ПБ [16, 22].  

Цікавим є визначення, запропоноване Рябченком О.П. у монографії 

“Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин” 

(1999). Принцип державного управління розглядається “як закономірність, як 

відносини або взаємозв’язок суспільно-політичної природи та інших груп 

елементів державного управління, що виражено у вигляді певного наукового 

положення, закріпленого правом” [33].  

З відомої позиції Атаманчука Г.В. під принципом державного 

управління слід розуміти закономірність, відношення або взаємозв’язок 

суспільно-політичної природи та інших елементів державного управління 

(системи онтологічних елементів), що виражені у вигляді певного наукового 

положення, закріпленого в більшості своїй правом, і яке  застосовується в 

теоретичній і практичній діяльності людей з управління [48].  

Розглядаючи досвід країн Заходу, слід звернути увагу на те, що 

принципи державного управління визначаються науковцями та фахівцями 

цих країн як сукупність правил, процесів і норм поведінки, що стосуються 

способу реалізації владних повноважень, особливо щодо питань 

забезпечення їх відкритості, участі громадськості, підзвітності, ефективності 

та скоординованості дій [43].  

З урахуванням проведених досліджень різноманітних підходів до 

визначення суті дефініції “принцип державного управління”, а також 

враховуючи класичні підходи відомих шкіл “наукового управління” та 
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“адміністрування” [89], можна зробити підсумковий висновок, згідно якого 

принцип державного управління слід розуміти як базове вихідне теоретичне 

положення й правило, яке відображає об’єктивні закономірності (закони) 

існування та розвитку суспільства і держави, і використання якого дозволяє 

синтезувати найбільш суттєві предметні складові ефективного державного 

управління [39]. 

Проектування визначення принципу державного управління на сферу 

ПБ дозволяє сформулювати суть принципу реалізації механізмів державного 

управління сферою ПБ – базове вихідне теоретичне положення і правило, яке 

відображає об’єктивні закономірності (закони) існування та розвитку 

суспільних відносин і, використання яких дозволяє синтезувати найбільш 

суттєві предметні складові ефективного державного управління сферою ПБ 

[22].  

Механізми державного управління сферою ПБ, на нашу думку, мають 

базуватися як на зазначених групах принципів державного управління, так і 

на специфічних, що притаманні державному управлінню зазначеною сферою.  

Разом з тим, у Законі України “Про пожежну безпеку” [37] взагалі не 

зазначалися принципи державного управління сферою ПБ.  

Таким чином, із самого початку механізми  державного  управління 

сферою ПБ формувалися по аналогії до загальних підходів у державному 

управлінні в Україні. 

У 2012 р. був прийнятий Кодекс цивільного захисту України, в якому в 

ст. 7 нарешті визначено дев’ять основних принципів здійснення цивільного 

захисту, до складу якого входить пожежна безпека.  

Виходячи з вищевикладеного, слід зробити висновок про відсутність 

наукових підходів до формування сукупності принципів державного 

управління сферою ПБ, актуальність стану якої обумовлена щорічною 

статистикою великої кількості пожеж, а також значних прямих і непрямих 

збитків від них [58, 61, 62].  

При визначенні принципів державного управління для реалізації 
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механізмів державного управління сферою ПБ необхідно, на нашу думку, 

крім з’ясування сутності дефініції  “принцип державного управління ПБ”, 

сформулювати мету державного управління сферою ПБ. Такою метою слід 

вважати забезпечення необхідного рівня пожежної  безпеки в умовах змін 

зовнішніх і внутрішніх умов існування сфери ПБ, що підтверджується 

даними щорічної Національної доповіді про стан техногенної та природної 

безпеки в Україні [35].  

Принципи державного управління сферою ПБ, виходячи з визначення 

їх змісту, мають відображати закони (закономірності) державного 

управління, які об’єктивно діють у сфері ПБ і визначають її функціонування 

та розвиток [32].  

Саме викриття та пізнання законів (закономірностей) державного 

управління сферою ПБ є базовою основою систематизації знань про нього, 

розвитку теорії державного управління сферою ПБ і вироблення корисних 

рекомендацій для практики. Творче застосування специфічних законів 

державного управління сферою ПБ дозволить створювати умови для 

сприятливої їх дії, на наукових засадах передбачати розвиток подій, 

формулювати обґрунтовані та реальні цілі державного управління в 

різноманітних умовах забезпечення необхідного рівня ПБ, ухвалювати 

раціональні рішення по організації управління в умовах виникнення пожеж, 

ефективно управляти діяльністю підрозділів, задіяних для гасіння та 

ліквідації наслідків пожеж.  

Базовими, тобто визначальними для реалізації механізмів державного 

управління у сфері пожежної безпеки є такі принципи (рис. 1.1).  

Виходячи з вище викладеного, а також з метою удосконалення  

механізмів державного управління сферою ПБ в Україні має бути 

реалізована сукупність специфічних принципів, до складу якої слід віднести 

такі: принцип “цілеспрямованої поведінки”,  принцип “адаптації”, принцип 

“зовнішньої турбулентності”,  принцип “внутрішнього опору”, принцип 

“рухливості структури”,  принцип “здатності до прогнозування”, принцип 
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“єдності частин у цілому” і  принцип “розрізнення якості організації”.  

 

 

 

Рис. 1.1. Принципи реалізації механізмів державного управління у 

сфері пожежної безпеки 

 

Підводячи підсумок, треба звернути увагу на те, що принципи 

реалізації механізмів державного управління сферою ПБ можуть змінюватися 

у процесі становлення та розвитку як сфери ПБ, так і держави в цілому, в 

умовах ринкових відносин та євроінтеграції України, але основні принципи 

повністю не зникають, вони можуть змінювати свою форму та способи їх 

застосування. 
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2.2. Етапи становлення та розвитку сфери пожежної безпеки в 

Україні  

 

Після розпаду СРСР і проголошення самостійного шляху розвитку 

України було започатковано процес всебічного перетворення всього 

суспільного життя в країні. Це, у першу чергу, було обумовлено тим, що 

поступово трансформувалася економічна, соціальна та політична системи 

країни.  

Україна, відповідно до ст. 1 Конституції України, стала суверенною і 

незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою [80].   

Дослідженню окремих питань управління сферою ПБ, хоча часто 

вживається не зовсім коректне словосполучення “управління пожежною 

безпекою”, у незалежній Україні присвячена низка наукових і фахових праць.  

Важливим аспектом такого дослідження є три періоди: пожежна 

охорона (безпека) у складі МВС України (1991-2003 рр.); пожежна безпека у 

складі МНС України (2003-2010 рр.); пожежна безпека у складі ДСНС 

України (з кінця 2012 р. – до теперішнього часу), управління якою 

здійснювалося через Міністра оборони України до 25 квітня 2014 р. і 

здійснюється через Міністра внутрішніх справ України з 25 квітня 2014 р. 

[29].  

Дослідимо ситуацію у сфері ПБ у перший період (1991-2003 рр.).  

Відразу після проголошення незалежності Україна за своїм 

економічним потенціалом, і найголовніше, готовністю населення країни до 

здійснення демократичних реформ, була здатна до лідерства серед країн 

Європи [30, 324], але, як це констатує новітня історія,  повністю  втратила 

цей шанс і опинилася далеко позаду них. Така ситуація мала місце в наслідок 

дезінтеграційних і деструктивних процесів, що охопили усі сфери 

життєдіяльності українського суспільства протягом майже десятиріччя, а 

також досить хаотичного підходу керівництва держави до здійснення не 

завжди логічних і потрібних реформ, їх відповідної суперечливості та 
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структурної незавершеності, непослідовності, суперечливості політики та 

слабкості влади, антисистемності й контрпродуктивності політичного 

процесу [64].   

Так сталося, що перехід України на ринкові рейки збігся зі зміною 

пріоритетів у розвитку світової економіки, з її відповідними соціально-

економічними, правовими, інституальними та іншими перетвореннями.  

Існування на той час великої спокуси скористатися глобальними 

системними зрушеннями та безпроблемно і в короткий час мінувати дуже 

“хворобливий” етап трансформації директивної економіки в ринкову, 

опинитися в ній зі всіма супутніми їй інституальними елементами стала 

вихідною причиною українського парадоксу, який знаходиться у галузі теорії 

реформування та практики її застосування в країнах з перехідною 

економікою. Цю ситуацію досить точно та образно підкреслив французький 

інституаліст Робер Буайє в книзі “Теорія регуляції”, відзначаючи, що 

намагання та дії щодо заборони комуністичної партії, відмова від планування 

та будь-яка приватизація автоматично не зможуть призвести до виникнення 

ринкової динаміки. Зовсім навпаки, природно виникає нерівність у доступі 

до різноманітних ресурсів, до інформації, до політичної влади, що, у свою 

чергу, формує сприятливі умови для виникнення нових монополій і 

непередбачених проблем [41].   

Мале місце динамічне наростання цінових і структурних диспропорцій, 

тривала негативна динаміка скорочення питомої ваги галузей, що виробляли 

продукцію інвестиційного комплексу. Швидко збільшувалася частка 

найбільш енергоємних та екологічно шкідливих галузей (паливно-

енергетичної, металургійної, хімічної тощо). Були майже повністю 

розбалансовані грошова та фінансова системи [25]. Девальвація гривні 

досягла 300% [33].  

За період з 1991 по 2003 рр. кількість пожеж в Україні перевищило 

цифру в 600 тис., у яких загинуло майже 30 тис. осіб. Вогнем було завдано 

матеріальних збитків на мільярди гривень. Пожежі в Україні стали однією із 
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серйозних причин втрати ресурсів, матеріальних цінностей та людського 

потенціалу. Порівняно з країнами ближнього зарубіжжя Україна, нажаль, 

посідала одне з перших місць за кількістю пожеж і негативних наслідків від 

них [61].  

Показник загибелі людей в Україні (у розрахунку на 1 млн. населення), 

перевищував такий же показник у провідних країнах світу в 2-8 разів [13, 31]. 

Майже третину всіх промислових об’єктів становили підприємства, пов’язані 

з виробництвом, переробкою та зберіганням сильнодіючих отруйних, 

вибухонебезпечних і пожежонебезпечних речовин. За умов економічної 

кризи та браку коштів дуже повільно та несвоєчасно здійснювалося 

оновлення і заміна застарілих основних виробничих фондів, рівень зношення 

обладнання яких наближається до критичного.  

Такий стан обумовлював постійну загрозу виникнення пожеж і аварій, 

масштаби та наслідки яких були здатні негативно вплинути на стан довкілля 

й рівень національної безпеки України в цілому. Крім того, певні 

ускладнення спричинялися ще й негативними змінами, що відбувалися в 

соціально-економічному житті країни [3, 29].  

Стан пожежної безпеки в Україні, який склався протягом першого та 

найскладнішого історичного періоду (1991-2003 рр.), свідчить, що у 

порівнянні з розвиненими країнами рівень забезпечення захисту людей, 

національного багатства та довкілля не відповідав сучасним на той час 

вимогам. Виходячи з цього, перед державою повстала нагальна потреба у 

визначенні пріоритетів у сфері ПБ, що дозволило би більш ефективно й 

обґрунтовано формувати управлінські рішення щодо проведення заходів, які 

мали забезпечувати сталий розвиток і належний стан протипожежного 

захисту як об’єктів, так і населення в цілому.  

Ситуація в сфері ПБ, що склалася у перший історичний період, 

погіршувалася в наслідок  існування в Україні низки деструктивних 

причинно-наслідкових явищ: різке зниження рівня ПБ на підприємствах і в 

населених пунктах у зв’язку з дефіцитом засобів забезпечення пожежної 
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безпеки; невиконання державних цільових програм “Пожежна безпека і 

соціальний захист” через незадовільне їх фінансування; неконтрольоване 

ввезення в Україну пожежонебезпечних речовин, матеріалів, виробів, 

обладнання тощо; необґрунтоване скорочення чисельності всіх видів 

пожежної охорони (державної, відомчої, місцевої та добровільної); зростання 

кількості комерційних підприємств, головною метою роботи яких було 

одержання прибутку без належних витрат на забезпечення пожежної безпеки 

тощо [30, 36].  

Зростання потенційної та реальної пожежної небезпеки на об’єктах 

промисловості, сільського господарства, житлового сектора вимагало 

збільшення  можливостей екстреного реагування служб пожежної охорони та 

розв’язання  комплексу проблем організаційного, нормативно-правового, 

кадрового, фінансового, матеріально-технічного, соціального, науково-

технічного та інформаційного характеру [71, 80].   

Гострота протипожежної проблеми обумовила прийняття урядом  

України Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995-

2000 рр., яка була спрямована на реалізацію державної політики  щодо 

посилення протипожежного захисту в країні та поліпшення матеріально-

технічного і фінансового стану підрозділів пожежної охорони. Вона вимагала 

вжиття організаційних та інженерно-технічних заходів з боку міністерств, 

відомств, місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування. Особлива увага при цьому приділялася питанням 

нормативного та правового характеру, удосконаленню системи 

профілактики, створенню і зміцненню матеріально-технічної бази пожежної 

охорони. До першорядних заходів були віднесені також кадрове та 

інформаційно-технічне забезпечення пожежної охорони, розширення 

міжнародного  співробітництва в сфері ПБ [25].  

Розпад Радянського Союзу зашкодив здійсненню низки запланованих 

заходів у сфері ПБ. Так, зупинився на півкроку вкрай необхідний процес 

автоматизації в системі пожежної охорони країни. Незважаючи на прийняття 
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великої кількості вкрай потрібних законодавчих та інших нормативно-

правових актів, закон про пожежну безпеку так і залишився неприйнятим.  

Враховуючи існування проблеми пожеж і важливість забезпечення 

пожежної безпеки, що є невід’ємною частиною державної діяльності щодо 

охорони життя та здоров’я людей, національного багатства та навколишнього 

природного середовища, 17 грудня 1993 р. був прийнятий Закон України 

“Про пожежну безпеку”.  

Цей закон визначив загальні правові, економічні та соціальні основи 

забезпечення пожежної безпеки на території України, регулював відносини 

державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від 

виду їх діяльності та форм власності [76].   

На початку 90-х років минулого століття в Україні було створено 

множину страхових організацій, а в 1993 р. вперше створено Українську 

пожежно-страхову компанію, важливим аспектом чого стало відрахування 

частини платежів на попереджувальні протипожежні заходи [45].  

Постановою КМ України “Про заходи щодо виконання Закону України 

“Про  пожежну безпеку” від 26 липня 1994 р. №508 було затверджено 

Положення про Державну пожежну охорону та доручено [33]:  

– для координації та вдосконалення роботи, пов’язаної із 

забезпеченням пожежної безпеки, та контролю за її проведенням керівникам 

міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади 

утворити до 1 жовтня 1994 р. у центральному апараті в межах існуючої 

чисельності його  працівників службу ПБ;  

– міністерствам і відомствам, виконкомам місцевих Рад забезпечити 

дотримання вимог щодо пожежної безпеки продукції,  яка виготовляється в 

Україні та ввозиться на її територію;  

– Міністерству внутрішніх справ у тримісячний термін розробити  

разом із заінтересованими міністерствами і відомствами та затвердити: 

порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо 

пожежної безпеки і видачі дозволів на початок роботи підприємства; 
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положення про сільську пожежну охорону; положення про добровільну 

пожежну дружину (команду); перелік посад, при призначенні на які 

необхідно пройти спеціальну підготовку за пожежно-технічним мінімумом, а 

також порядок її організації; – Міністерству внутрішніх справ, Міністерству 

фінансів, Міністерству економіки, Комітетові у справах нагляду за 

страховою діяльністю за участю Української пожежно-страхової компанії у 

тримісячний термін внести до КМ України пропозиції стосовно 

запровадження обов’язкового страхування майна від вогневих ризиків із 

передбаченням порядку та умов  відрахування сум від страхових платежів 

органам ДПО на запобіжні протипожежні заходи;  

– Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і 

конверсії забезпечити в 1994-1998 рр. виконання робіт для створення і 

впровадження у діяльність Державної пожежної охорони інформаційної 

системи управління ПБ країни.  

Міністерству фінансів передбачити в проекті державного бюджету 

необхідні для цього кошти тощо.   

З метою підвищення професійного управління підрозділами пожежної 

охорони МВС України підпорядкувало їх із міських і районних відділів 

внутрішніх справ безпосередньо Управлінню пожежної безпеки, що створило 

сприятливі умови для покращення оперативної служби, покращення 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення районної пожежної 

охорони. 

Наказом МВС України “Про затвердження Положення про добровільні 

пожежні дружини (команди) та Типового положення про пожежно-технічну 

комісію” від 27 вересня 1994 р. №521 були визначені засади створення 

добровільних пожежних дружин (команд) на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності, видів діяльності та наявності 

підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони з кількістю працюючих, 

як правило, не менше 50 чоловік [24].   

Наказом МВС України  “Про затвердження Положення про сільську 
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пожежну охорону” від 17 листопада 1994 р. № 626 була оптимізована 

пожежна охорона в районах сільської місцевості та затверджено Положення 

про сільську пожежну охорону [25].   

Система підготовки кадрів для сфери ПБ залишилася від Радянського 

Союзу. Мережа навчальних закладів була представлена Харківським 

пожежно-технічним училищем МВС СРСР (з квітня 1994 р. – Харківський 

інститут пожежної безпеки МВС України;  з червня 2000 р. – Академія 

пожежної безпеки України; з січня 2004 р. – Академія цивільного захисту 

України; з травня 2006 р. – Університет цивільного захисту України; з грудня 

2009 р. – Національний університет цивільного захисту України), Львівським 

пожежно-технічним училищем МВС СРСР (з червня 2001 р. – Львівський 

інститут пожежної безпеки МВС України; з березня 2006 р. – Львівський 

державний університет безпеки життєдіяльності), Черкаським пожежно-

технічним училищем МВС СРСР (з червня 1997 р. – Черкаський інститут 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля; з серпня 2007 р. – Академія 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля; з квітня 2014 р. – Черкаський 

інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля в складі Національного 

університету цивільного захисту України) і Вінницькою республіканською 

школою – навчальним загоном з підготовки молодшого та середнього 

начальницького складу професійної пожежної охорони (з січня 2005 р. – 

Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту; з жовтня 2012 р. – 

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності) [9, 79].   

Функцію головної науково-дослідної організації в сфері ПБ було 

покладено на Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки 

МВС України (до березня  1992 р.  –  Київська філія ВНДІПО МВС СРСР) 

[403]. З грудня 2010 р. – Український  науково-дослідний  інститут 

цивільного захисту [30].  

Постановою КМ України від 7 лютого 2001 р. № 133 були створені 

Інститут державного управління в сфері цивільного захисту і Всеукраїнський 



 38 

науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру [28].   

Інститут державного управління в сфері цивільного захисту (раніше  – 

Центральні державні курси цивільної оборони, промислової та екологічної 

безпеки України) був створений з метою реалізації завдань Єдиної державної 

системи щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів і 

фахівців для потреб центральних та місцевих органів виконавчої влади  у 

сфері цивільного захисту і забезпечення діяльності міжгалузевої системи 

функціонального навчання на рівні областей, міст, регіонів (до серпня 2011 р. 

знаходився у складі Національного університету цивільного захисту України 

[38]).  

Другій історичний період у сфері ПБ (2003-2010 рр.) з урахуванням 

створення Держтехногенбезпеки (2010-2012 рр.) України розпочався з січня 

2003 р., коли згідно з указом Президента України “Про заходи щодо 

вдосконалення державного управління в сфері  ПБ, захисту населення та 

територій від наслідків надзвичайних ситуацій”  від 27 січня 2003 р. 

№47/2003 Державний департамент пожежної безпеки та підпорядковані йому 

органи управління, заклади, установи та підрозділи було виведено зі складу 

МВС України і передано Міністерству України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи (МНС України) [40].  

Враховуючи важливість і невідкладність вирішення питань у сфері ПБ 

в Україні постановою КМ України від 27 червня 2012 р. № 590 була 

затверджена “Державна цільова соціальна програма забезпечення пожежної 

безпеки на 2012-2015 роки”. Метою Програми визначено забезпечення 

захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних 

об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням 

людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного 

захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики в 

сфері ПБ. Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягало у 
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комплексному поетапному вирішенні проблемних питань у сфері ПБ шляхом 

впровадження організаційних засад функціонування системи 

протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності 

управління з боку органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з питань забезпечення ПБ, удосконалення законодавчої, 

науково-технічної і ресурсної бази, що сприятиме підвищенню рівня 

пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах [29].  

Особливістю другого історичного періоду стало затвердження 2 жовтня 

2012 р. Кодексу цивільного захисту України, який введений в дію з 1 липня 

2013 р. При цьому втратила чинність низка законодавчих і нормативно-

правових актів, у тому числі і Закон України “Про пожежну безпеку” [72].   

Система освіти та наукового забезпечення сфери ПБ була оптимізована 

шляхом низки деяких змін: статусів вищих навчальних закладів 

(реорганізація); підпорядкування Вінницького вищого професійного 

училища Львівському державному університету безпеки життєдіяльності [9, 

79]; переходу до функціонування Інституту державного управління у сфері 

цивільного захисту як галузевого навчального закладу післядипломної освіти 

[28]; реорганізації Всеукраїнського науково-дослідного інституту цивільного 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру й Українського науково-дослідного інституту 

пожежної безпеки і створення на їх базі Українського науково-дослідного 

інституту цивільного захисту [34, 43].  

Важливим кроком другого історичного періоду можна вважати початок 

робіт щодо створення системи 112, яка передбачала забезпечення організації 

надання комплексної екстреної допомоги населенню при виникненні або 

небезпеки виникнення загрози здоров’ю, життю, майну громадян або 

навколишньому середовищу, громадському порядку, інших небезпечних 

подій або правопорушень. Впровадження системи було спрямоване на 

зменшення економічних втрат і кількості постраждалих під час надзвичайних 

ситуацій, а також на виконання вимоги Євросоюзу, насамперед, щодо умов 
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проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році [30, 43, 75].  

У цей період покращилося авіаційне забезпечення заходів цивільного 

захисту, у тому числі в сфері ПБ. Авіація стала діяти в межах 

функціонування Єдиної системи проведення авіаційних робіт із пошуку та 

рятування. З 2011 р. Національна доповідь про стан техногенної та природної 

безпеки в Україні містить окремий пункт 6.2 “Авіаційне забезпечення заходів 

цивільного захисту” [3].  

Третій історичний період розпочався з кінця 2012 року, коли пожежна 

безпека  опинилася  в  складі Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, діяльність якої спрямовується і координується КМ України через: 

Міністра оборони України до квітня 2014 р. [39]; Міністра внутрішніх справ 

України з 25 квітня 2014 р. [29].   

2013 рік характеризувався незначним зниженням індексу промислової 

та будівельної продукції, зниженням  експорту продукції, незначним 

зростанням цін і заробітної плати, зростанням кількості зареєстрованих 

безробітних на 15%, зростанням індексу сільськогосподарської продукції на 

13% [34]. Наприкінці року значно загострилась політична ситуація в країні, 

причиною чому стала відмова уряду України підписувати угоду щодо 

процесу євроінтеграції.   

Особливістю 2014 року стало: поглиблення політичної кризи в країні; 

поява деструктивних явищ в економіці держави; загострення 

зовнішньополітичної ситуації з Російською Федерацією, окупація Криму з 

боку Російської Федерації, виникнення проблеми газопостачання з боку 

Російської Федерації; розвиток сепаратизму та створення незаконних 

військових формувань у південно-східному регіоні країни, що обумовило 

необхідність проведення антитерористичної операції та часткової мобілізації; 

прийняття урядом жорстких економічних вимог МВФ щодо надання кредиту, 

що призвело до підвищення цін на енергоносії та загального зростання цін на 

товари виробництва; зростання внутрішнього й зовнішнього фінансового 

боргу; дострокові перевибори Президента України; погіршення загального 
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соціально-економічного розвитку країни [35].  

Відповідно до Указу Президента України від 24.12.2012 р. № 726 

Міністерство надзвичайних ситуацій України та Державну інспекцію 

техногенної безпеки України було реорганізовано у Державну службу 

України з надзвичайних ситуацій [39]. Управління здійснювалося Кабінетом 

Міністрів через Міністра оборони України. 

З метою оптимізації державних цільових програм і національних 

проектів та економії бюджетних коштів достроково припинене згідно 

Постанови КМ України від 5 березня 2014 р. №71 виконання низки 

державних програм, у тому числі і Державної цільової соціальної програми 

забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки [29].    

Система освіти перетерпіла деякі зміни.  Академія пожежної безпеки 

ім. Героїв Чорнобиля була реорганізована шляхом приєднання до 

Національного університету цивільного захисту України [32]. Система 

наукового забезпечення сфери ПБ залишилася без змін.  

У рамках вирішення питання спрямування та координації діяльності 

Державної служби з надзвичайних ситуацій Постановою КМ України від 25 

квітня 2014 р. її діяльність стала спрямовуватися та координуватися КМ 

України знову, як і в перший історичний період, через Міністра внутрішніх 

справ [29].   

Отже, у країні сформовані, у цілому, організаційні й правові засади 

ринкової економіки, а також недержавний сектор економіки, фінансова, 

бюджетна та інші системи, які в сукупності визначають економічну 

інфраструктуру незалежності України. Активно розвивається правова база 

для зміцнення ринкових відносин з урахуванням цілеспрямованого руху 

країни на євроінтеграцію. Продовжує відбуватися зміна форм власності у 

напрямку її роздержавлення. Перебудовуються економічні функції держави. 

Замість системи директивного управління сформовано основні важелі та 

інструменти державного макроекономічного регулювання.  
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РОЗДІЛ 2.  

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 

СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

2.1 Нормативно-правовий механізм державного управління у сфері 

пожежної безпеки 

 

Україна розпочала створювати свою національну систему державного 

управління сферою ПБ відразу після здобуття нею у 1991 р. державної 

незалежності. При цьому слід звернути увагу на те, що визначальний закон – 

Закон України “Про пожежну безпеку” був прийнятий лише 17 грудня 1993 

р. Можна вважати, що цим законом були закладені підвалини національної 

системи ПБ в Україні. Особливістю цього закону стало те, що в ньому 

забезпечення пожежної безпеки було визначено в якості невід’ємної частини 

державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного 

багатства і навколишнього природного середовища, а також загальні правові, 

економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території 

України. Він був безпосередньо спрямований на регулювання суспільних 

відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі 

незалежно від виду їх діяльності та форм власності [76].  

Разом із цим, у межах закону існували недоліки, пов’язані з 

відсутністю основних термінів, які мали стати основою в справі формування 

понятійного апарату в сфері ПБ в Україні.   

Як показує аналіз, кардинальних змін у системі та механізмах 

державного управління сферою ПБ не відбулося до прийняття Закону 

України “Про пожежну безпеку”, який набрав чинності в 1994 р. Згідно з 

вищезазначеним законом забезпечення пожежної безпеки було визначено в 

якості невід’ємної частини державної діяльності щодо охорони життя та 

здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного 
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середовища [14].  

Правовою основою діяльності в сфері ПБ стали: Конституція України, 

Закон України “Про пожежну безпеку” та інші закони України, постанови ВР 

України, укази і розпорядження Президента України, постанови і 

розпорядження КМ України, рішення органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування.  

Конкретизацію процедурних питань, як складових механізмів 

державного управління сферою ПБ здійснено в постанові КМ України “Про 

заходи щодо виконання Закону України “Про пожежну безпеку” від 26 липня 

1994 р. №508. Було затверджено Положення про Державну пожежну 

охорону, цільовим призначенням якої стали  захист життя і здоров’я 

громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, а також 

підтримання належного рівня ПБ на об’єктах і в населених пунктах. При 

цьому Державна пожежна охорона була визначена одночасно і складовою 

державної  системи цивільної оборони [30].  

Постанова визначила сукупність важливих для функціонування сфери 

ПБ організаційних заходів, які необхідно було здійснити в міністерствах і 

відомствах, уряді Криму, виконавчих комітетах місцевих Рад, і зобов’язала їх 

забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку 

відповідних нормативних актів, що випливають із Закону України “Про 

пожежну безпеку”, а також перспективних організаційних і науково-

технічних заходів щодо запобігання пожежам і пожежної безпеки населених 

пунктів і об’єктів.  

На виконання вимог постанови КМ України від 26 липня 1994 р. №508 

наказом МВС України від 27 вересня 1994 р. №521 були визначені засади 

створення добровільних пожежних дружин (команд) на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм власності, видів діяльності та 

наявності підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони з кількістю 

працюючих, як правило, не менше 50 чоловік (Положення про добровільні 

пожежні дружини (команди)) і введене в дію Типове положення про 



 44 

пожежно-технічну комісію [24].  

Ще одним наказом МВС України від 17 листопада 1994 р. № 626 на 

виконання зазначеної вище постанови КМ України була оптимізована 

пожежна охорона в районах сільської місцевості та затверджено Положення 

про  сільську пожежну охорону [25].  

Важливим рубежем у забезпеченні  механізмів  функціонування сфери 

ПБ в Україні слід вважати затвердження постановою КМ України від 3 

квітня 1995 р. Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995-

2000 роки, яка визначила сукупність заходів та механізмів різного характеру 

(правового, організаційного, фінансового, матеріально-технічного, 

наукового), спрямованих на реалізацію державної політики щодо посилення 

протипожежного захисту в країні та поліпшення матеріально-технічного і 

фінансового стану підрозділів пожежної охорони [29].   

У межах нормативно-правових механізмів  забезпечення пожежної 

безпеки Програмою передбачалася низка заходів: підготовка положень про 

відомчу пожежну охорону, Державний фонд протипожежного захисту, 

службу пожежної безпеки, порядок видачі ліцензій на виробництво пожежної 

техніки та протипожежного устаткування, надання послуг і використання 

робіт протипожежного призначення; розроблення нових міжгалузевих і 

галузевих правил ПБ; визначення переліку об’єктів і споруд, що підлягали 

оснащенню автоматичними засобами оповіщення та гасіння пожеж; 

розроблення державних будівельних протипожежних норм, науково-

практичного коментаря до Закону України  “Про пожежну безпеку”, 

стандартів, державного реєстру нормативних актів, норм, правил та інших 

документів з питань пожежної безпеки.  

Затвердження постановою КМ України від 14 серпня 1995 р. [38] 

Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону та 

введення у дію наказом МВС України 22 червня 1995 р. Правил пожежної 

безпеки [23] стали конкретними кроками в реалізації Державної програми та 

створенні національної системи ПБ.    
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Важливим кроком у формуванні правових засад державного управління 

сферою ПБ стало прийняття 26 червня 1996 р. Конституції України [80].  

Ще одним значимим кроком у зміцненні нормативної бази в сфері ПБ і 

державного управління нею можна вважати постанову КМ України “Про 

єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру” від 3 серпня  1998 р. №1198, якою 

було затверджене Положення про єдину державну систему запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.  

Зазначене Положення визначило принципи створення єдиної державної 

системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру, основні завдання, склад сил і засобів, порядок  

виконання завдань і взаємодії структурних підрозділів, а також регулювання 

основних питань функціонування єдиної державної системи [29].   

Незважаючи на прийняття Державної програми забезпечення пожежної 

безпеки на 1995-2000 роки, її реалізація була фінансово значно обмежена в 

наслідок економічної кризи, що тривала в країні. Незадовільний стан справ з 

пожежами та їх наслідками у державі вимагав розв’язання проблеми охорони 

життя людей, національного багатства і навколишнього природного 

середовища, що, у свою чергу, вимагало посилення протипожежного захисту 

об'єктів і населених пунктів. Це обумовило прийняття КМ України 

Державної цільової програми забезпечення пожежної безпеки на період до 

2010 року [30].   

Недостатня ефективність механізмів державного управління в сфері ПБ 

і нагальна потреба в  їх  удосконаленні обумовила появу Указу Президента 

України “Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері 

пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних 

ситуацій” від 27 січня 2003 р., відповідно до якого Державний департамент 

пожежної безпеки, як урядовий орган державного управління, був виведений 

зі складу МВС України та підпорядкований Міністерству України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
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Чорнобильської катастрофи [40].  

Це потребувало термінових змін, спрямованих на  приведення 

нормативно-правових актів з питань ПБ у відповідність до законодавства 

України та прийняття законодавчих актів щодо  вдосконалення державного 

управління у сфері ПБ,  захисту населення і територій від наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру з урахуванням 

положень зазначеного вище Указу.  

Так, постановою КМ України  “Про внесення змін до Положення про 

Державний департамент пожежної безпеки” від 10 серпня 2004 р. № 1016 

було визначено рівень підпорядкованості керівника Державного 

департаменту пожежної безпеки – заступник Міністра з питань надзвичайних 

ситуацій – начальник Держпожбезпеки [29].  

Наказами МНС України введено в дію низку важливих нормативно-

правових актів:  

1. Положення про добровільні пожежні дружини (команди); Типове 

положення про пожежно-технічну комісію; форми звітності про пожежі та їх 

наслідки на об’єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій; Правила пожежної безпеки для 

суден, які будуються та ремонтуються; Положення про порядок державного 

пожежного нагляду за будівництвом об’єктів іноземними фірмами; 

Тимчасове положення про професійну пожежну охорону МНС України; 

Правила пожежної безпеки в Україні [37];  

2. Положення про порядок погодження з органами державного 

пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та 

правила, обґрунтованих відхилень від обов’язкових вимог нормативних 

документів [40]; Правила пожежної безпеки на ринках України [14];  

3. Інструкція з організації роботи органів державного пожежного 

нагляду [45]; Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про 

пожежу та управління евакуацією людей у будинках та спорудах;  

4. Правила пожежної безпеки для культових споруд [46];  



 47 

5. Процедури щодо проведення службових розслідувань у разі 

виникнення пожеж [47] та ін.  

Деякі нормативно-правові акти було видано окремими та спільними 

наказами інших державних органів: МНС України та Держпідприємство 

України – Ліцензійні умови проводження господарської діяльності з 

проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, 

будівельних конструкцій, виробів і обладнання; Мінпаливенерго України – 

Положення про порядок розслідування підземних пожеж на вугільних 

шахтах; МНС України та МОЗ України – порядок інформування органів 

державного пожежного нагляду про звернення чи доставку до медичних 

закладів осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєннями, отриманими під час 

пожеж; МО України – Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах 

Украйни; Служба безпеки України та МНС України – Інструкція про порядок 

здійснення державного пожежного нагляду на об’єктах Служби безпеки 

України та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту МНС і Служби безпеки Украйни під час гасіння пожеж та 

ліквідації надзвичайних ситуацій [37] та ін.  

Указом Президента України від 19 грудня 2003 року № 1467/2003 була 

затверджена Державна програма перетворення військ Цивільної оборони 

України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-

рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року [39].  

Важливого значення для зміцнення державного управління у сфері ПБ 

мав Указ Президента України від 10 жовтня 2005 р. №1430/2005, яким було 

затверджено Положення про Міністерство України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи [39].  

У Положенні визначені конкретні завдання та обов’язки міністерства 

щодо забезпечення пожежної безпеки у державі.  

Постановою КМ України від 25 лютого 2009 р. №136 було введено в 

дію “Положення про добровільну пожежну дружину (команду)” [46]. 
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Таким чином, починаючи з 2003 р. було прийнято низку нормативно-

правових актів щодо механізмів державного управління  сферою ПБ, якими 

була удосконалена структура органів державного управління в сфері ПБ і які 

забезпечували регулювання порядку забезпечення та посилення пожежної 

безпеки на об’єктах державних органів і організацій.   

З метою забезпечення надійного захисту населення, навколишнього 

природного середовища та небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної 

небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей і населених пунктів від 

пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення 

сприятливих умов для реалізації державної політики в сфері ПБ постановою 

КМ України від 27 червня 2012 р. № 590 була затверджена “Державна 

цільова соціальна програма забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 

роки”. При цьому розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки 

полягало в комплексному поетапному вирішенні проблемних питань у сфері 

ПБ, у тому числі і шляхом підвищенні ефективності управління з боку 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань 

забезпечення пожежної безпеки, а також удосконаленням законодавчої, 

науково-технічної і ресурсної бази [29]. 

Прийняттям 2 жовтня 2012 р. Кодексу цивільного захисту України було 

усунуто існуючі суперечності та дублювання законодавства у сфері 

цивільного захисту, до якої входить і сфера ПБ, розмежовані повноваження і 

функції центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів 

господарювання у зазначеній сфері, визначені в єдиному законодавчому акті 

засади державної політики у сфері цивільного захисту [72].  

У межах заходів з оптимізації системи центральних органів виконавчої 

влади Указом  Президента України від 24.12.2012 р. № 726 утворено 

Державну службу України з надзвичайних ситуацій шляхом реорганізації 

Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції 

техногенної безпеки України [39].  

Управління Службою здійснювалося Кабінетом Міністрів через 



 49 

Міністра оборони України. У рамках вирішення питання спрямування та 

координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій 

постановою КМ України від 25 квітня 2014 р. її діяльність стала 

спрямовуватися та координуватися КМ України знову, як і в перший 

історичний період, через Міністра внутрішніх справ України, хоча преамбула 

з визначення необхідності таких змін у постанові не наведена [29].  

Схвалення розпорядженням КМ України від 29 грудня 2010 р. №2348-р 

Концепції Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної 

безпеки на 2011-2015 роки було спрямоване на забезпечення захисту 

населення та національної економіки від пожеж, підвищення рівня 

протипожежного захисту, розроблення заходів пожежної безпеки та 

створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері 

пожежної безпеки. Одним з шляхів досягнення мети було запропоноване 

впровадження територіального принципу посилення системи пожежної 

охорони в Україні, що з позиції механізмів державного управління мало сенс 

в інтересах покращення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та 

створення більш ефективної системи управління діяльністю суб’єктів 

господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки [33].  

Державна цільова соціальна програма забезпечення пожежної безпеки 

вже на 2012-2015 роки, що була затверджена постановою КМ України від 27 

червня 2012 р. № 590, передбачала впровадження організаційних засад 

функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, 

підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування (територіальний і диверсифікованості 

принципи) з питань забезпечення пожежної безпеки. Це дозволило би 

реалізувати територіальний принцип організації управління забезпеченням 

пожежної безпеки та покращити ситуацію з протипожежним захистом.  

Програма не була реалізована внаслідок того, що урядова постанова 

достроково втратила чинність на підставі постанови КМ від 05.03.2014 р. № 

71 [26].  
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Прийняття  2 жовтня 2012 р. Кодексу цивільного захисту України, який 

введений в дію з 1 липня 2013 р., кардинально вплинуло на структуру 

завдань та органів управління і структуру пожежної охорони для 

забезпечення виконання завдань у сфері ПБ [72] у зв’язку з відміною Закону 

України “Про пожежну безпеку” та Закону України “Про аварійно-

рятувальні служби” [34].  

Важливим аспектом КЦЗУ стало те, що в ньому визначено, що 

аварійно-рятувальне формування – це підрозділ аварійно-рятувальної 

служби, самостійний підрозділ, загін, центр, пожежно-рятувальний підрозділ 

(частина). Пожежно-рятувальні підрозділи (частини) увійшли до складу сил 

цивільного захисту.  

Згідно КЦКУ треба було створити центральний орган виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері 

цивільного захисту з повноваженнями, визначеними статтею 17 Кодексу.   

Указом Президента України “Про деякі заходи щодо оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади” від 24 грудня 2012 р. №726 

утворено Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС 

України), реорганізувавши Міністерство надзвичайних ситуацій України та 

Державну інспекцію техногенної безпеки України.  Діяльність Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій стала спрямовуватися і 

координуватися КМ України через Міністра оборони України [39].   

Вихід зазначеного Указу Президента України став найкращою 

підставою для ствердження неефективності адміністративної реформи 2010 

року – Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 “Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” [39] – щодо 

створення МНС України та Державної  інспекції техногенної безпеки 

України.  

Разом з тим створення служби, а не міністерства, як органу державного 

управління, свідчить про наявність диспропорції в створенні органів 

державного управління. Не можна, наприклад, порівняти функції та завдання 
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ДСНС України та Державної служби інтелектуальної власності України.  

Згідно “Положення про Державну службу України з надзвичайних 

ситуацій” ДСНС України ввійшло до системи органів виконавчої влади і 

забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння 

пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних 

служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також 

гідрометеорологічної діяльності [39].  

Постановами КМ України були визначені територіальні органи ДСНС 

України, а також  затверджені критерії утворення державних пожежно-

рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту в адміністративно-територіальних одиницях та перелік суб’єктів 

господарювання, де утворюються  такі підрозділи (частини) [30].   

Аналіз розвитку механізмів нормативно-правового забезпечення 

державного управління сферою ПБ в Україні дає змогу переконатися в тому, 

що воно являє собою досить читку, ієрархічну та органічно взаємозалежну 

систему нормативно-правових актів, яка в основному відповідає сучасним 

запитам суспільства, хоча і потребує відповідного вдосконалення.   

Результати проведеного дослідження дозволяють також зробити 

висновок про те, що  у межах  чинного законодавства стосовно  механізмів 

державного управління сферою ПБ в Україні значна увага приділяється 

реалізації функції регулювання, у наслідок чого питання нормативно-

правового забезпечення державного управління сферою ПБ з позиції 

реалізації механізмів організуючих і координуючих впливів на всі складові 

сфери ПБ залишаються поки ще недостатньо вивченими [41].  

Одержані результати потребують подальшого системного осмислення, 

що не можливо без проведення дослідження організаційних механізмів 

здійснення державного управління сферою ПБ в Україні.  
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2.2. Організаційно-інституційний механізм державного управління 

у сфері пожежної безпеки України 

 

Після отримання незалежності нашою державою 26 серпня 1991 р. був 

виданий наказ МВС № 383 “Про перегляд відомчих нормативних актів і 

створення нормативної бази МВС України”, згідно з яким начальникам 

головних управлінь, управлінь, самостійних відділів міністерства 

наказувалось переглянути всі відомчі нормативні документи і в 

установленому порядку відмінити ті з них, що втратили практичне значення 

або суперечать чинному законодавству України [26].   

Проголосивши незалежність, Україна фактично успадкувала систему 

державного управління сферою ПБ від УРСР, що вимагало її перетворення на 

нову систему з врахуванням складного переходу від соціалістичної форми 

власності до кількох різних форм власності, тобто переходу на рейки 

багатоукладної ринкової економіки. Виходячи з ситуації, що склалась після 

здобуття незалежності в країні, проведемо дослідження організаційних 

механізмів здійснення державного управління сферою ПБ України з 

урахуванням результатів раніше проведених досліджень, у тому числі 

результатів аналізу нормативно-правових засад функціонування сфери ПБ в 

Україні. 

Як було раніше зазначено, існують три етапи, які характеризують 

державне управління сферою ПБ, його трансформацію та розвиток в Україні: 

1991 - 2003 рр.; 2003 - кінець 2010 рр.; з кінця 2012 р. - до теперішнього часу.   

Перший етап становлення системи державного управління сферою ПБ 

(1991-2003 рр.) став періодом закладання необхідного законодавчого 

фундаменту та утворення потрібних організаційних структур з питань 

пожежної безпеки в незалежній державі.  

Напередодні незалежності України у 1991 р. існувала радянська 

система органів державного управління в сфері ПБ, яку очолювала Рада 

Міністрів СРСР.  
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Рада Міністрів СРСР, будучи вищим виконавчим і розпорядчим 

органом державної влади СРСР, видавала постанови та розпорядження, які 

визначали основні напрямки діяльності рад міністрів союзних республік, 

міністерств і відомств, а також їх спеціалізованих органів, що забезпечували 

пожежну безпеку в країні; у межах своєї компетенції спрямовувало та 

координувало їх діяльність; вирішувала питання організації пожежної 

охорони в містах, інших населених пунктах і на об’єктах народного 

господарства [27].   

Існувало два основних види пожежної охорони: професійна і 

добровільна. Професійна пожежна охорона була поділена на воєнізовану, 

невоєнізовану, МВС СРСР і відомчу пожежну охорону інших міністерств і 

відомств. До складу МВС СРСР входило Головне управління пожежної 

охорони (ГУПО).   

Ради міністрів союзних і автономних республік, краєві, обласні, міські 

та районні ради народних депутатів, на основі та на виконання законодавчих 

актів СРСР, союзних і автономних республік видавали постанови та 

розпорядження, в яких конкретизувалися, деталізувалися та доповнялися 

приписи вищестоящих органів влади та РМ СРСР. Міністерства і відомства 

разом з ГУПО МВС СРСР брали участь у розробці норм і правил ПБ, заходів 

і технічних засобів протипожежного захисту, забезпечували впровадження 

науково-технічних досягнень для протипожежного захисту об’єктів, залучали 

працюючих до запобігання та гасіння пожеж, а також створювали умови для 

підвищення відповідальності керівників підприємств, організацій та установ 

за забезпечення пожежної безпеки підвідомчих їм об’єктів [58].   

Особливо місце в загальній системі боротьби з вогнем займали 

спеціальні органи, створені державою для попередження пожеж і боротьби з 

ними в населених пунктах і на об’єктах народного господарства. Провідна 

роль у цьому належала МВС СРСР, яке було центральним галузевим органом 

управління в сфері ПБ. МВС СРСР, яке було наділене РМ СРСР 

повноваженнями державного пожежного нагляду, через ГУПО здійснювало 
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державний пожежний нагляд на всій території країни, забезпечувало у 

встановленому порядку пожежну охорону міст, населених пунктів і об’єктів 

народного господарства [27]. 

Периферійними органами державного пожежного нагляду були 

управління та відділи союзних і автономних республік, управління та відділи 

пожежної охорони управління внутрішніх справ крайвиконкомів та 

облвиконкомів і підлеглі їм міські та районні відділи, відділення інспекції 

державного пожежного нагляду, а також воєнізовані та невоєнізовані загони 

й пожежні частини.  

Можна також виділити такі основні функції пожежного нагляду: 

організаційні, контрольні та адміністративні. Ці функції визначалися чинним 

положенням про державний пожежний нагляд і міську пожежну охорону, яке 

було затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР №53/654 від 7 квітня 1936 р. 

та іншими керівними вказівками з питань пожежної охорони [43].  

Професійна пожежна охорона органів внутрішніх справ у містах, 

селищах  міського типу та районних центрах і на об’єктах народного 

господарства організовувалася міністерствами внутрішніх справ союзних (де 

не було обласного відділення) і автономних республік, управліннями 

внутрішніх справ крайових, обласних і міських виконкомів рад народних 

депутатів по узгодженню з відповідними місцевими радами, міністерствами 

та відомствами, у веденні яких знаходилися ці об’єкти [10]. 

Важливе місце у державній системі ПБ займали спеціалізовані органи 

управління, які виконували завдання охорони природи та які діяли на різних 

рівнях.  

Організація відомчої пожежної охорони відносилася до компетенції РМ 

СРСР. Для керівництва відомчою пожежною охороною у деяких 

міністерствах і відомствах створювалися управління, відділи та інспекції 

охорони. У республіканських міністерствах і відомствах питання пожежної 

охорони покладалися на відділи та групи охорони або на окремих штатних 

робітників [27].  
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Значну роль у забезпеченні пожежної безпеки, особливо в організації 

пожежно-профілактичної роботи грала громадськість. Найбільш масовими 

були добровільні пожежні товариства (ДПТ). У республіках, краях, областях, 

містах і районах створювалися  рішеннями рад міністрів республік і 

виконкомів місцевих рад народних депутатів. Вищим органом управління 

ДПТ в республіках був з’їзд, а крайових, обласних, міських і районних 

організаціях – конференція [41].  

Головним досягненням державної системи управління сферою ПБ за 

часи Радянського Союзу стало створення централізованої вертикалі 

управління, яка складалася з 6-ти рівнів, із зворотнім зв’язком як за 

інформаційним напрямом, так і за управлінським.   

Складність і різноманітність завдань, пов’язаних із забезпеченням 

пожежної безпеки, з попередженням і гасінням пожеж, обумовили 

необхідність безпосередньої участі в цьому процесі державних, громадських 

та інших організацій. У залежності від призначення та функцій ці організації 

були наділені певними повноваженнями і були складовими загальної системи 

ПБ держави.   

Законом України “Про пожежну безпеку” центральним органам 

виконавчої влади, Раді Міністрів Республіки Крим, місцевим органам 

виконавчої влади, органам місцевого та регіонального самоврядування в 

межах своєї компетенції було доручено організовувати розроблення та 

впровадження у відповідних галузях і регіонах організаційних і науково-

технічних заходів щодо запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення 

пожежної безпеки населених пунктів і об’єктів.  

Структура органів державного управління сферою ПБ у перший 

історичний період стала більш розгалуженою, ніж за часи СРСР. Відповідно 

до Конституції України вищою ланкою є Президент України, Верховна Рада 

України та Кабінет Міністрів України [26].  

Структурно систему органів державного управління сферою ПБ можна 

уявити з таких підсистем, як: органи законодавчої влади, органи виконавчої 
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влади (центральний і місцевий рівень), органи державної влади, що не 

відносяться до конституційних гілок влади. До суб’єктів впливу відносяться 

також і органи місцевого самоврядування: обласні ради, міські ради, 

Київська і Севастопольська міські ради, районні ради, районні ради у містах, 

сільські ради та селищні ради.   

У структурі ВР України діяв Комітет з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (до 

1998 р. – Комісія з питань чорнобильської катастрофи [77]), до компетенції 

якого відносились питання функціонування сфери ПБ. Безпосередньо 

питаннями пожежної безпеки займався підкомітет цивільного захисту 

населення, діяльності державних аварійно-рятувальних служб, пожежної 

безпеки [78].    

Підсистема органів виконавчої влади вважається найбільш структурно 

та функціонально ускладненою по відношенню до інших підсистем.  

Структура її органів  представлена вищим органом виконавчої влади – 

Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади 

прямого й опосередкованого впливу, а також структурними підрозділами 

місцевих органів виконавчої влади: міністерства, центральні органи 

виконавчої влади, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним 

статусом, інші центральні органи виконавчої влади України; Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим; місцеві органи виконавчої влади – місцеві 

державні адміністрації (обласні, районні, районні у місті, міські та ін.) КМ 

України, як вищий орган у системі органів виконавчої влади [80], у межах 

своєї компетенції видавав обов’язкові для виконання постанови і 

розпорядження щодо забезпечення сфери ПБ та управління нею. 

У складі КМ України була утворена Постійна урядова комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка стала постійно 

діючим органом, який координує діяльність центральних та місцевих органів 

державної виконавчої влади, пов’язану з безпекою і захистом населення, 

реагуванням у надзвичайних ситуаціях, а також здійсненням заходів щодо 
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запобігання виникненню та ліквідації наслідків аварій, катастроф і 

стихійного лиха [29].  

Особливе місце в загальній системі органів державного управління 

щодо забезпечення пожежної безпеки (до 2003 р.) займало МВС України 

[27], яке через підпорядковане йому Головне управління державної пожежної 

охорони [30] виконувало низку функцій: забезпечувало здійснення 

державного пожежного нагляду, пожежної охорони населених пунктів і 

об’єктів, координувало діяльність міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади з питань удосконалення пожежної охорони; одержувало 

безкоштовно від міністерств, інших органів виконавчої влади, органів 

місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ та 

організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього 

завдань; залучало до розроблення актуальних проблем пожежної безпеки, 

проведення консультацій та експертиз вищі навчальні заклади та інші 

установи, а також окремих учених, висококваліфікованих фахівців.  

Положення про Державну пожежну охорону, затверджене постановою 

КМ України № 508 від 26.07.1994 р., уточнило призначення та структуру 

органів управління в сфері ПБ. Державна пожежна охорона була створена з 

метою захисту життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та 

державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної 

безпеки на об’єктах і в населених пунктах і входила до системи МВС. До її 

складу входили: Головне управління державної пожежної охорони МВС 

України, територіальні органи управління Головного управління державної 

пожежної охорони МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі, підрозділи, допоміжні служби, науково-дослідні 

установи, пожежно-технічні навчальні заклади, підприємства [33].  

Пожежна охорона поділялася на державну, відомчу, сільську і 

добровільну. Особливістю державної пожежної охорони стало те, що вона 

формувалась на базі існуючих воєнізованої та професійної пожежної охорони 

органів внутрішніх справ. Підрозділи відомчої пожежної (пожежно-
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сторожової) охорони створювалися на об’єктах міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, перелік яких визначався КМ України.  

У сільських населених пунктах, де не було підрозділів Державної 

пожежної охорони, органами місцевої державної адміністрації створювалися 

сільські пожежні команди [26].  

Рішення з питань ПБ, що належали до компетенції МВС України, 

вважалися обов’язковими для органів виконавчої влади, а також підприємств, 

установ, організацій і громадян.  

У свою чергу міністерствам та іншим центральним органам виконавчої 

влади згідно Закону України “Про пожежну безпеку” доручалось проведення 

єдиної науково-технічної політики з питань ПБ, розроблення та реалізація 

комплексних заходи, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки об’єктів, 

а також здійснення методичного керівництва та контролю за діяльністю 

підвідомчих об’єктів у сфері ПБ.  

З метою координації і вдосконалення роботи, пов’язаної із 

забезпеченням  пожежної  безпеки та контролем за її проведенням, в апаратах 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади  організовувалися 

служби пожежної безпеки.  

Органи виконавчої влади, що здійснювали матеріально-технічне 

забезпечення виробництва найважливіших видів продукції, повинні були 

передбачати задоволення потреб пожежної охорони та об’єктів народного 

господарства в пожежній техніці, обладнанні, засобах протипожежного 

захисту.  

Значну роль у забезпеченні пожежної безпеки, особливо в організації 

пожежно-профілактичної роботи, як і раніше, грала громадськість.  

Добровільне пожежне товариство об’єднувало на добровільних засадах 

громадян України, трудові колективи підприємств та організацій. Утворення 

ДПТ відповідно до ст.28 Закону України “Про пожежну безпеку” 

здійснювалося за територіально-виробничою ознакою незалежно вид форм 

власності. Організації ДПТ створювалися в областях, районах, містах, на 
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підприємствах, в установах і організаціях за місцем проживання громадян. 

Вищим керівним органом ДПТ є з’їзд [12]. 

До інших державних структур, які пов’язані з вирішенням питань у 

сфері ПБ, слід віднести Раду національної безпеки і оборони України та 

Прокуратуру України. Рада національної безпеки і оборони України, будучи 

координаційним  органом при Президентові України, координує та здійснює 

контроль за діяльністю органів виконавчої влади в сфері національної 

безпеки і оборони [36].  

На Прокуратуру України покладенні питання нагляду за додержанням і 

правильним застосуванням законів  КМ України, міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади, органами державного і 

господарського управління й контролю, Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим місцевими Радами, їх виконавчими органами та ін. [38].  

Порівняльний  аналіз створеної в незалежній Україні в перший період 

системи органів державного управління сферою ПБ з тою, що була створена 

за часів СРСР, показав значну схожість цих двох систем за призначенням, 

завданнями та структурою. Помітна різниця відбулася в зміні економічних 

умов і забезпеченні функціонування сфери ПБ за умов становлення ринкової 

економіки в Україні.   

З метою підвищення ефективності діяльності із забезпечення пожежної 

безпеки КМ України своєю постановою від 2 лютого 2002 р. № 112 утворив у 

складі  МВС Україні на базі Головного управління державної пожежної 

охорони, що ліквідується, Державний департамент пожежної безпеки як 

урядовий орган державного управління. При цьому, Державний департамент 

пожежної безпеки став правонаступником Головного управління державної 

пожежної охорони [29].  

Положенням про Державний департамент пожежної безпеки (далі – 

Держпожежбезпеки) було конкретизоване, що він є урядовим органом 

державного управління в сфері ПБ, діє у складі МВС України і йому 

підпорядковується, а також визначено, що Держпожбезпеки здійснює 
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управління системою державної пожежної охорони, до складу якої входять 

територіальні органи, підрозділи, допоміжні служби, науково-дослідні 

установи, пожежно-технічні навчальні заклади, підприємства, Державний 

центр сертифікації виробів протипожежного призначення МВС (далі – 

органи та підрозділи державної пожежної охорони) [28].  

Ключовим аспектом діяльності Держпожбезпеки, як урядового органу, 

з позиції організаційних засад державного управління стала координація в 

межах своїх повноважень діяльності міністерств, інших центральних та 

місцевих  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

керівників організацій, установ та підприємств з питань удосконалення 

протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів, формування 

основних напрямів економічної та науково-технічної політики щодо 

забезпечення пожежної безпеки у державі. При цьому обласні апарати МВС 

були звільнені від функцій щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів і 

населених пунктів [26].   

Таким чином, у першій історичний період (1991-2003 рр.) відбулося 

створення системи органів державного управління сферою ПБ з відповідною 

вертикаллю управління, яка складалася з 6-ти рівнів. Зворотний зв’язок, 

особливо за управлінським напрямом, вважається не досить ефективним, що 

підтверджується вище проведеним в дисертації аналізом стану та результатів 

функціонування сфери ПБ в Україні в зазначений історичний період.   

Другій період (2003-2012 рр.) характеризується організаційними 

змінами в сфері ПБ, що призвело, відповідно до Указу Президента України 

“Про заходи щодо вдосконалення державного управління в сфері пожежної 

безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій” 

від 27 січня 2003 р., до підпорядкування Держпожбезпеки, як урядового 

органу державного управління, МНС України в наслідок недостатньої 

ефективності державного управління в сфері ПБ і нагальної потреби в його 

удосконаленні [40].  

Підпорядкування Держпожбезпеки МНС України внесло зміни в плані 
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визначення пріоритетних напрямків діяльності МНС України в сфері 

цивільного захисту населення і територій, а також призвело, відповідно, до 

організаційних змін у діяльності органів управління, підрозділів, формувань 

та їх організаційній і функціональній структурі, і в першу чергу МНС 

України. При цьому Держпожбезпеки МНС України залишився урядовим 

органом державного управління в сфері ПБ, відповідальним перед КМ 

України, підзвітним і підконтрольним МНС, а його керівник став  

заступником Міністра з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи [29].   

Безпосереднє підпорядкування Держпожбезпеки МНС України, на 

нашу думку, було обумовлене не стільки актуальністю заходів щодо 

вдосконалення державного управління в сфері ПБ, як тим, що МНС Украйни, 

яке було створене Указом Президента України від 28 жовтня 1996 р. на базі 

Міністерства України в справах захисту населення від наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та Штабу Цивільної оборони [395], з одного боку, не 

вистачало навантаження, яке відповідало би рівню Міністерства, а з іншого 

боку, необхідно було поступово інтегрувати потенціальні можливості 

аварійно-рятувальних служб [34] та пожежної охорони для спільного 

вирішення  завдань щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного  характеру з урахуванням світового досвіду.  

Виходячи з структури, можна констатувати, що в період 

перепідпорядкування Держпожбезпеки МНС України кардинальних змін в 

структурі діяльності пожежної охорони не відбулося.   

Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади з метою 

усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності 

управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення 

ефективності державного управління, яка відбулася в 2010 році згідно Указу 

Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 “Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади”, торкнулася і структури 

системи пожежної охорони в Україні та структури органів державного 
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управління сферою ПБ [39].  

Шляхом реорганізації Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи була створено декілька структур, у тому числі, Державна 

інспекція техногенної безпеки України (Держтехногенбезпеки України) [22, 

30, 39]. У цьому випадку складно констатувати факт оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади в  зв’язку зі збільшенням не тільки їх 

кількості, але і організаційних заходів щодо забезпечення міжвідомчої 

взаємодії.  

Держтехногенбезпеки України увійшла до системи органів виконавчої 

влади, а її діяльність була спрямована на забезпечення реалізації державної 

політики в сферах пожежної та техногенної безпеки, здійснення державного 

нагляду (контролю) у цих сферах, а також на здійснення контролю за станом 

цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру і діяльності аварійно-рятувальних 

служб. Було визначено, що діяльність Держтехногенбезпеки України 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

надзвичайних ситуацій України [27].   

Реорганізацію Держпожбезпеки, як показує практика функціонування 

сфери ПБ в Україні, слід вважати недостатньо обґрунтованою з позиції 

ситуації, що має місце в сфері ПБ. Це підтверджується інформацією, яка 

щорічно приводиться стосовно проблем у сфері ПБ  у межах Національної 

доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні [27, 29, 35].   

Разом з тим, назва органу державного управління – Державна інспекції 

техногенної безпеки України – частково відповідала його цільовим функціям. 

Назва мала включати слово “пожежної”. Таким чином загальна назва мала 

стати такою – Державна інспекція пожежної та техногенної безпеки України.  

Позитивним кроком у справі покращення забезпечення пожежної 

безпеки з використанням організаційних заходів слід вважати рішення РНБО 

України “Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в 
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Україні” від 5 серпня 2010 р., яким КМ України було доручено забезпечувати 

належну міжвідомчу координацію та взаємодію центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в питаннях 

пожежної безпеки, посилити контроль за реалізацією заходів щодо 

запобігання виникненню пожеж і мінімізації їх наслідків [39].   

Наприкінці квітня 2014 р. Державна служба з надзвичайних ситуацій 

була без визначення будь-яких причин в преамбулі постанови КМ України  

стала спрямовуватися та координуватися Кабінетом Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ [29].  

Разом з тим структура органів державного управління в сфері ПБ 

залишилася без змін.   

На підставі проведеного аналізу складових системи державного 

управління сферою ПБ в Україні можна зробити наступні висновки [26, 41]:  

– існуюча система державного управління сферою ПБ України має 

вертикаль управління та спрямована на вирішення питань забезпечення 

пожежної безпеки;   

– ситуація з вертикаллю державного управління сферою ПБ в Україні 

частково відрізняється від тієї, що мала місце за часи СРСР;   

– після перепідпорядкування Держпожбезпеки МНС України 

кардинальних змін в структурі діяльності пожежної охорони не відбулося;   

– створення  Держтехногенбезпеки України і МНС України порушило 

єдність функцій пожежної охорони і було зайвим кроком в процесі 

оптимізації органів державного управління сферою ПБ, на що були марно 

витрачені бюджетні кошти;   

– оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, що 

призводило до змін в органах державного управління сферою ПБ, не можна 

вважати такою у зв’язку з тим, що кардинального покращення ситуації з 

пожежною безпекою в країні не відбувалося. Аналіз вказує на відсутність 

системності в здійсненні оптимізаційних заходів щодо питань пожежної 

безпеки;  
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– мають місце диспропорції в створені центральних органів виконавчої 

влади на рівні служби. За своїми функціями та завданнями ДСНС України 

треба перетворити на Міністерство України з надзвичайних ситуацій. 

 

2.3. Організаційно-правові форми державного управління у сфері 

пожежної безпеки  

 

У загальнонауковому, особливо філософському, розумінні форма та 

зміст державного управління сферою ПБ є взаємопов’язаними категоріями.  

Враховуючи, що діяльність різних органів державного управління в 

сфері ПБ різна за характером та призначенням, тому і форми вираження 

змісту цієї діяльності також відрізняються.  

При виборі форми вираження змісту державного управління сферою 

ПБ особливою вимогою виявляються способи здійснення організаційного або 

впорядкованого (регламентованого) впливу на суб’єктів та об’єкти ПБ, 

процеси або явища, що забезпечуватимуть оптимальне (раціональне) 

досягнення мети, яка поставлена перед державними органами управління, – 

забезпечення та підтримка необхідного рівня пожежної безпеки в державі.  

При цьому зазначені органи в межах державного управління одночасно 

здійснюють функції, що зв’язані з управляючим впливом, але при цьому є 

необхідними і для забезпечення їх життєдіяльності.  

Так, органи державного управління сферою ПБ реалізують, 

використовуючи відповідні механізми,  загальні функції державного 

управління: прогнозування; вироблення та ухвалення рішень; планування; 

організація виконання управлінських рішень; координування; 

контролювання результатів, взаємодія, регулювання та інші [39].  

Безумовно, вказані функції не можуть бути реалізовані без постійного 

(регулярного) збирання, оброблення та аналізування інформації, тому 

нерідко такі дії виокремлюють у самостійну функцію.  

Форми державного управління сферою ПБ, що реалізуються органами 
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державного управління, являють собою зовні  та  стійко фіксовані варіанти 

впливів з боку органів державного управління по формуванню мети та 

реалізації визначених чинним законодавством функцій державного 

управління в сфері ПБ. По формах державного управління можна в певній 

мірі розуміти що і яким чином потрібно робити. Суб’єкти управління, які 

виконують свої функції та діють у межах визначеної компетенції, мають 

використовувати усю  можливу сукупність різноманітних форм державного 

управління для забезпечення та підтримання в Україні необхідного рівня 

пожежної безпеки.  

При цьому слід звернути увагу, що серед  вчених і  фахівців ще не 

склався єдиний підхід до визначення поняття та видів форм управління, 

незважаючи на те, що в  переважній  більшості літературі юридичної та 

управлінської спрямованості приділено достатньо уваги дослідженню форм 

управління, у тому числі й державного.  

Досить добре відомо, що категорія “форма” має декілька різних 

змістовних навантажень і використовується в різноманітних сферах людської 

діяльності. Воно походить від латинської  forma  і має багато тлумачень [49, 

73]. Разом з тим, з позиції державного управління інтерес визивають такі з 

них, як: зовнішній обрис; структура; організація змісту.   

У теорії управління та адміністративно-правовій літературі існують 

різні точки зору щодо визначення форм управління. Так, наприклад, Г.В. 

Атаманчук під формами управлінської діяльності розумів зовнішні 

вираження (прояви) практичної активності державних органів по 

формуванню й реалізації управлінських цілей та функцій і забезпеченню 

їхньої власної життєдіяльності [48]. 

Битяк Ю.П., розглядаючи форми державного управління, зазначав, що 

це “зовнішнє вираження конкретних дій державного органу, його 

структурних підрозділів і посадових осіб (службовців), що використовуються 

в процесі державно-виконавчої діяльності і спрямовані на реалізацію функцій 

управління” [66].  
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Інший фахівець Фіночко Ф.Д. запропонував визначати форму 

державного управління як “зовнішній прояв конкретних дій, які 

здійснюються органами виконавчої влади для  реалізації  поставлених перед 

ними завдань” [7].  

На думку Колпакова В.К. і Гладуна З.С. під формою державного 

управління треба розуміти “зовнішньо виражену дію – волевиявлення 

виконавчо-розпорядчого органу (посадової особи), що здійснене в рамках 

режиму законності та його компетенції для досягнення управлінської мети” 

[81].  

Згідно позиції Голосніченка І.П. під формою управління треба розуміти 

управлінські дії, які мають зовнішній прояв [6].  

Козлов Ю.М.  на підставі проведених досліджень дав таке визначення 

формам управління: “зовнішній прояв дій виконавчого органу (посадової 

особи), які здійснюються в межах їх компетенції та викликають певні 

наслідки” [73].  

Аналіз юридичної літератури показує, що в ній має місце використання 

таких понять, як “форми”, “форми управління”, “форми управлінської 

діяльності”, “форми державного управління”, “форми адміністративної 

діяльності органів внутрішніх справ” тощо. При цьому слід  наголосити, що 

ці поняття є практично взаємопов’язаними, оскільки вони мають єдину 

основу – управлінську діяльність органів, підрозділів та їх посадових осіб.  

Найбільш містким поняттям можна вважати “форми управління”. 

Виходячи з цього, можна дійти висновку, що всі зазначені вище категорії 

співвідносяться як загальне і конкретне.  

З поступовим розвитком державного управління все ширшого змісту 

набувають питання стосовно видів форм  управління.  

Так, на думку Авер’янова В.Б., формами управлінської діяльності слід 

вважати: процесуальні (процедурні) форми; форми зовнішнього прояву – 

видання актів управління, здійснення інших юридично значущих, а також 

суто організаційні дії; морально-етичні прояви [1].  
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Інші фахівці, розуміючи під формами державного управління 

“зовнішній вираз змісту конкретних однорідних дій, що безперервно 

виконуються органами державного управління та їх представниками чи 

посадовими особами з метою реалізації функцій державного управління”, 

поділяють форми управлінської діяльності залежно від їхнього змісту на 

юридично визначені та такі, що не несуть безпосередніх правових наслідків 

[31].  

У свою чергу Гаєвський Б.А. позначив такі головні форми управління: 

безпосередню та опосередковану. На його думку безпосереднє управління 

треба розуміти як функціонально забезпечену діяльність на правовій або 

неправовій, але обов’язково делегованій основі. Головною його ознакою 

вважається право на ухвалення й організацію реалізації управлінського 

рішення. Опосередковане управління, за його баченням, розуміється як 

участь об’єкта управління в підготовці, ухваленні та реалізації 

управлінського рішення. Формою опосередкованого управління є 

делегування прав, функцій, завдань об’єктам управління, управлінським 

установам або особам і присутність у нього права контролю за їхньою 

діяльністю [82].   

Здійснюючи аналіз форм державного управління, слід звернути увагу 

на той факт, що значна частина авторів пропонують їх поділяти на правові та 

неправові. При цьому, розмежування між ними проводиться залежно від 

характеру юридичних наслідків.  

Так, наприклад, Бахрах Д.Н. до правових форм відніс: нормативні акти, 

акти застосування права тощо, а до неправових – матеріально-технічні 

операції, видання правових актів тощо [56].  

За ступенем правової регламентації процесу використання В.К. 

Колпаков зупинився на таких формам державного управління, як: 

встановлення норм права (видання нормативних актів управління, 

адміністративна правотворчість); застосування норм права (видання 

ненормативних актів управління, індивідуальних актів управління, актів 
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застосування норм права адміністративне розпорядництво); укладання 

адміністративних договорів; здійснення реєстраційних та інших юридично 

значущих дій, провадження організаційних дій. За визначенням наслідків, які 

виникають у результаті використання форм, він виділяє правові та неправові 

форми управління [75].  

Битяк Ю.П. і Зуй В.В. займають схожі позиції, розрізняючи дві групи 

форм управління – правові та неправові. Серед правових форм виділяють: 

видання правових актів управління; укладання адміністративних договорів; 

здійснення інших юридично значущих дій. Неправовими формами  з їх боку 

вважаються організаційні дії та матеріально-технічні операції [8]. 

На аналогічних позиціях знаходиться Чіркін В.Є., який також акцентує 

увагу на правових і неправових формах діяльності органів держаного 

управління. Серед основних правових форм ним виділено: встановлення 

норм і правил, управління, правосуддя та контроль, а серед неправових – 

організаційно-технічні операції [41]. 

Як показує проведений аналіз, значна частина науковців і фахівців 

вважає, що управлінська діяльність здійснюється в таких формах: видання 

нормативно-правових актів; застосування норм права; здійснення 

організаційних дій і виконання матеріально-технічних операцій. Перші дві 

форми вони зараховують до правової, решту – до неправової діяльності.  

Незважаючи на це, серед учених і фахівців так і не склалося єдиного 

погляду на класифікацію форм управління.  

Форми державного управління сферою ПБ також слідує поділяти на 

правові та неправові. При цьому різниця між ними полягає в тому, що 

невиконання правових тягне юридичні наслідки для всіх учасників у сфері 

ПБ. Правові форми державного управління в сфері ПБ здійснюються у 

вигляді: встановлення норм права та нормативно-правових актів; 

індивідуальних актів, що застосовуються посадовими особами органів 

державного управління в сфері ПБ тощо. Неправові форми діяльності за 

змістом є організаційними та здійснюються у вигляді організаційних дій і 
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матеріально-технічного забезпечення цих дій. 

Може мати місце також і змішана форма діяльності – організаційно-

правова. На думку Атаманчука Г.В., ця форма має особливе значення і 

констатує той факт, що в державних органах більшість правових форм 

стають юридично коректними  лише за умов їх прийняття шляхом 

встановлених організаційних форм. При цьому суворі організаційні 

процедури діють у відповідності з регламентами при ухваленні правових 

актів державними органами [48].  

Органи державного управління в сфері ПБ, їх посадові особи окрім 

видання управлінських актів здійснюють значну кількість дій юридичного 

характеру, які не відносяться до правових актів, але є правовими, так як 

мають юридичні наслідки: видача ліцензій, спеціальна реєстрація юридичних 

осіб та ін., що за змістом відноситься до регулювання.   

З використанням правових форм реалізується значна кількість цілей, 

завдань і функцій, покладених на органи державного управління в сфері ПБ.  

Застосування різних форм державного управління сферою ПБ 

відображає творчий його характер, але інколи забезпечується юридичною 

регламентацією. При цьому вони, як правило, приймаються в установленому 

порядку, який визначений відповідними регламентами органів державного 

управління.   

Серед загальної сукупності вимог до правових актів державного 

управління, до яких відносяться підзаконність, офіційність, правомочність, 

імперативність і належне юридичне оформлення, досліджуватимуться лише 

ті, що належать до групи основних і стосуються не стільки юридичної 

форми, як тих сутнісних ознак, які дозволяють встановити якісні властивості 

зазначених актів.  

Щодо юридичної форми правових актів державного управління сферою 

ПБ, то вона вже знайшла своє чітке врегулювання. Так, наприклад, якщо 

розглядати такі нормативно-правові акти, як постанови КМ України, то вони 

складаються з послідовності таких структурних елементів, як назва, вступна 



 70 

частина, постановляюча частина, додатки (у разі потреби), підпис і мають 

такі реквізити: порядковий реєстраційний номер, місце і дата прийняття [34].  

При цьому постановляюча частина повинна містити в собі: нормативні 

положення, правові норми; конкретні правила поведінки суб’єктів 

суспільних відносин, що становлять предмет правового врегулювання цією 

постановою;  визначення виду та міри негативних правових наслідків 

недотримання цих правил (зокрема юридичної відповідальності); умови та 

порядок дії інших нормативних актів або їх окремих норм, які врегульовують 

інші правовідносини  та  спрямовані на вирішення питань, що виникають у 

зв’язку з набранням чинності цією постановою; у разі потреби  – посилання 

на додатки; норми, пов’язані з набранням чинності постановою або її 

окремими положеннями, та у разі потреби – перелік суб’єктів контролю за її 

виконанням, приписи про необхідність прийняття нових актів тощо.  

Разом з цим, проекти постанов КМ України відповідно до Закону 

України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу” підлягають опрацюванню з 

урахуванням acquis communautaire, тобто обов’язковому опрацюванню з 

дотриманням цієї вимоги підлягають проекти постанов у разі, коли цей 

проект за предметом правового регулювання належить до сфер, 

правовідносини в яких регулюються правом ЄС [35].  

Характерною та важливою властивістю правових актів державного 

управління є те, що всі вони мають яскраво виражений підзаконний характер.  

Це означає, що всі правові акти державного управління видаються 

виключно на основі Конституції України, законів держави та у відповідності 

до актів вищестоящих органів виконавчої влади. Часто ця вимога набуває 

своєї формально-юридичної фіксації й у самому правовому акті державного 

управління.  

При цьому треба звернути увагу на те, що часто причиною 

незадовільної якості правових актів державного управління є саме їх 

невідповідність як Конституції, так і чинному законодавству. Зрозуміло, що у 
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випадку, якщо йдеться про відповідність окремих актів державного 

управління Конституції України, діє норма ст. 150 Конституції України [80], 

яка вказує, що до повноважень Конституційного Суду України належить 

вирішення питань про відповідність Конституції України, у тому числі актів 

Президента України та актів КМ України. Але при цьому не можна забувати 

про те, що, крім актів КМ України, органами виконавчої влади видається 

велика кількість правових актів управління.  

У цій площині актуальним є прийняття спеціального закону, який чітко 

внормував би порядок видання нормативно-правових актів в Україні та 

встановив гарантії забезпечення їх підзаконного характеру. Можливим таким 

законом, на думку багатьох вчених і фахівців, міг би стати Закон України 

“Про нормативно-правові акти”.  

Указуючи на підзаконний характер правових актів державного 

управління, слід пам’ятати ще про один аспект цієї проблематики. Суть 

полягає в  тому, що, наголошуючи на цій властивості та вимозі, йдеться не 

лише про дотримання відповідності нижчих правових актів вищим, а й про 

збереження системного характеру нормотворчої діяльності органів 

виконавчої влади в цілому.  

У цьому сенсі всі правові акти державного управління, у тому числі 

акти державного управління сферою ПБ, повинні прийматися на основі 

Програми діяльності КМ України, щорічної Державної програми 

економічного і соціального розвитку України, законів України, актів та 

доручень Президента України. До того ж, ця норма міститься і в регламенті 

КМ України, де зазначається, що за пропозиціями міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади Міністерством юстиції України 

щороку формується орієнтовний план законопроектної роботи на наступний 

рік. Зазначені пропозиції готуються з урахуванням відповідних положень 

законів України, актів та доручень Президента України, актів КМ України та 

планів законотворчої діяльності ВР України і повинні містити: назву 

законопроекту; обґрунтування необхідності прийняття закону (його цілі, 
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загальна характеристика, основні положення, а також положення Програми 

діяльності КМ України, на виконання яких спрямовується законопроект); 

обґрунтування необхідності розроблення концепції законопроекту та термін 

її подання до Кабінету Міністрів; перелік центральних органів виконавчої 

влади, установ та організацій, які пропонується залучити до розроблення 

законопроекту; термін подання законопроекту Кабінетові Міністрів.  

Ще однією характерною ознакою правових актів державного 

управління вважається їх імперативний характер. Як правило, суть цієї 

ознаки тлумачиться як зобов’язання всіх осіб, до кого спрямовуються 

зазначені управлінські акти, їх виконувати. Причому в самих правових актах 

державного управління чітко вказуються як суб’єкти, на які покладаються 

певні обов’язки, так і ті дії, що їм необхідно вчинити.  

Разом з цим, у самих актах державного управління можуть міститися 

норми, які передбачають установлення фіксованих заходів відповідальності в 

разі ігнорування відповідними особами цих актів, їх недотримання, 

перешкоджання їх реалізації або їх неналежному виконанню. Втім, як 

свідчить досвід адміністративно-правового розвитку України, доволі часто 

спостерігається виникнення розбіжності між вимогою імперативності 

правових актів державного управління та її  об’єктивним забезпеченням. У 

зв’язку з цим яскравою ілюстрацією є поява низки актів державного 

управління, спрямованих на встановлення  додаткових інститутів контролю 

або прийняття додаткових мір щодо контролю за дотриманням вимоги 

обов’язкової реалізації тих чи інших правових актів державного управління.   

Функцію контролю за забезпеченням імперативності правових актів 

управління покладено на уряд. КМ України здійснює контроль за 

виконанням Конституції та законів України, актів Президента України та 

власних актів центральними й місцевими органами виконавчої влади, іншими 

підвідомчими йому органами, установами та організаціями, систематично 

розглядає ці питання на своїх засіданнях. При цьому перелік питань для 

розгляду на засіданнях КМ України, які пов’язані з виконанням Конституції 
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та законів України, актів Президента України та КМ України, а також із 

звітуванням керівників органів (організацій) про результати діяльності цих 

органів (організацій), формується на квартал Міністром Кабінету Міністрів 

за пропозиціями Прем’єр-міністра, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-

прем’єр-міністрів і затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів.  

Порушення закріпленого в регламенті порядку прийняття правового 

акту управління ставить під питання законність його прийняття. Тому, 

кожний вид державної діяльності також характеризується певними формами.  

Наявність принципу “розподілу влади” передбачає не тільки їх 

самостійну функціональну значимість, але й їх різницю в формах 

нормативно-правових актів, що ними приймаються. Наприклад, діяльність 

органів законодавчої влади здійснюється в формі прийняття законів і 

постанов. Президент України  видає укази та розпорядження, КМ України – 

постанови і розпорядження. Суд здійснює правосуддя в формі прийняття 

рішень, постанов і вироків. Органи виконавчої влади здійснюють виконавчо-

розпорядчу діяльність як зовнішнього так і організаційного характеру 

всередині органу.  

У правових формах державного управління сферою ПБ проявляється 

односторонній державно-владний характер. Розробка та прийняття таких 

нормативно-правових актів обумовлює виникнення, зміну чи припинення 

адміністративних правовідносин.  

За змістом правові акти органів державного управління в сфері ПБ 

можна поділити на правотворчі та правозастосовуючі. Правотворчість – це 

процес, що здійснюється в певній послідовності правових дій по розробці та 

прийняттю нових норм, удосконаленню існуючих, зміні та доповненню 

діючих. Розробка нормативно-правових актів може здійснюватися 

суб’єктами управління тільки в межах їх компетенції, на підставі і на 

виконання законів і підзаконних актів вищих органів.  

На підставі врахування вищевикладеного, можна погодитися з 

існуючою думкою деяких науковців і провідних фахівців про те, що відомча 
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нормотворчість і правозастосування являють собою правові форми 

управлінської діяльності, а всі управлінські рішення, оформленні 

відповідним чином, є фактично правовими актами нормативного або 

правозастосовного (індивідуального) характеру [1, 12, 34].  

Встановлено, що нормативно-правові та правозастосовні акти мають 

спільні ознаки, якими вважаються: особлива структуризація тексту, 

побудована за правилами юридичної технології, дотримання обов’язкових 

реквізитів, використання специфічних юридичних понять і термінів; 

офіційний характер, тобто видання від імені держави чи уповноважених 

органів державної влади; видання суворо в межах компетенції і повноважень 

суб’єкта управління; вираження соціальних інтересів; загальнообов’язковість 

і забезпеченість примусовими заходами.  

Досить важливе значення має правозастосовна діяльність, під якою 

розуміється видання органом або посадовою особою індивідуального акту у 

випадку застосування закону або норми права до конкретної особи. Вони 

породжують, змінюють або припиняють адміністративні правовідносини для 

конкретної особи, представляючи собою один із видів юридичних фактів.  

Правозастосовна діяльність ділиться на регулятивну та правоохоронну. 

Ця діяльність у сфері ПБ спрямована на формування та реалізацію 

практичних рішень і на виконання рішень індивідуального характеру, 

наприклад голови ДСНС.  

Потрібно також виділити укладання адміністративних договорів як 

правову форму регулювання адміністративно-правових відносин, що 

характеризує рівність відносин між суб’єктами права. Слідує також 

підкреслити, що за способом вираження правові акти, що застосовуються в 

сфері ПБ, можуть мати письмову або усну форми.  

До неправових форм відносяться організаційно-технічні дії. Ці норми, 

не завжди, але також регламентуються нормами права. Виконавча діяльність 

або управління в цілому є підзаконною діяльністю та здійснюється в межах 

чинного законодавства.  
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Організаційна діяльність органів у сфері ПБ обов’язково спирається на 

правові форми. До організаційних заходів відносяться: контроль, роз’яснення 

заходів, навчання, підбір та розстановка кадрів тощо.  

Узагальнюючи різні погляди науковців і провідних фахівців, аналіз 

практики дає необхідні підстави зробити висновки, що до організаційно-

правових форм державного управління сферою ПБ належать: видання 

нормативно-правових актів управління; законодавча та нормозастосовна 

діяльність; реалізація адміністративних договорів; організаційні заходи та дії 

і фінансово-технічне забезпечення.  
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РОЗДІЛ 3.  

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

3.1. Шляхи трансформації системи державного управління сферою 

пожежної безпеки  

 

Існуюча система державного управління сферою ПБ України має 

необхідну вертикаль управління і спрямована на вирішення питань 

забезпечення пожежної безпеки. Разом з тим, заходи, що вживалися в 

напрямку оптимізації органів державного управління сферою ПБ, не можна 

вважати ефективними, тому що кардинального покращення ситуації з 

пожежною безпекою в країні не відбувалося. Виявлена в результаті 

проведеного аналізу відсутність системності в здійсненні оптимізаційних 

заходів щодо питань функціонування пожежної охорони та забезпечення 

пожежної безпеки, а також вказано на необхідність удосконалення структури 

системи державного управління сферою ПБ України з метою формування 

вертикалі державного управління з негативним зворотним зв’язком з метою 

покращення ситуації зі станом пожежної безпеки в країні. 

Вихідну організацію державного управління сферою ПБ схематично 

можна представити у вигляді узагальненої структурно-функціональної 

моделі, що наведена на рис. 3.1 [39].  

У процесі управління державними органами з використанням 

відповідних механізмів  виробляються та впроваджуються управлінські 

рішення, спрямовані на досягнення вибраних (установлених) цілей у сфері 

ПБ. Оцінка ступеня досягнення цілей має здійснюватися шляхом порівняння 

нормативних (встановлених) значень показників ефективності з отриманими 

значеннями в результаті виконання низки завдань, визначених (поставлених) 

органами державного управління в сфері ПБ.  
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Рис. 3.1. Схема узагальненої структурно-функціональної моделі 

системи державного управління у сфері пожежної безпеки. 

 

Наявність розбіжностей у результаті проведених порівнянь може 

свідчить про можливість виникнення проблемних (кризових) ситуації в сфері 

ПБ у зв’язку з недосягненням поставлених цілей. На процеси державного 

управління та загальний стан сфери ПБ відповідним чином впливають зміни 

умов зовнішнього (соціально-економічний стан, науково-технічний розвиток, 

нормативно-правова база тощо) і внутрішнього (кадри, матеріально-технічне 

забезпечення тощо) середовищ.   

Як слідує з проведеного в дисертації аналізу стану пожежної безпеки в 

Україні, результати якого щорічно надаються в Національній доповіді [12-15, 

27, 58], та рис.3.2 основним управлінським принципом на теперішній час 

вважається принцип управління “по відхиленню”. Такий підхід, як показує 

практика, не завжди дає позитивний результат і, інколи, забезпечує тільки 

фіксацію негативних результатів: зростання кількості пожеж; нездатність  

застарілої спеціальної техніки та обладнання виконувати завдання за 
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призначенням на пожежі; виникнення та наслідки пожеж; відсутність 

сучасного обладнання в умовах погіршення умов гасіння пожеж тощо. Так, 

наприклад, збільшення поверховості житлових будинків, а також висока 

щільність розташування приватного автотранспорту біля таких будинків,  

роблять проблематичним своєчасне  та ефективне  гасіння пожеж, особливо 

на останніх поверхах. Іншим прикладом є відсутність дій, які мають 

спрямовуватися на попередження виникнення, наприклад, лісових пожеж за 

умов тривалої сухої та спекотної погоди, або дозволяють зменшити 

імовірність виникнення таких пожеж.  

Теперішній стан з пожежною безпекою  в Україні в значному ступені 

обумовлені складним соціально-економічним становищем нашої держави і 

недостатніми діями щодо профілактичної роботи стосовно запобігання 

пожеж та участі в справі пожежної безпеки місцевих органів самоврядування 

і громадських об’єднань. Реагування на пожежі та їхні наслідки відбуваються 

лише після того, як вони сталися, у наслідок чого часу, протягом якого 

можна було вжити профілактичні заходи та не допустити пожежі, вже не 

залишається. У результаті існування такої ситуації щорічно виникає декілька 

тисяч пожеж на об’єктах господарської діяльності, від яких гинуть і 

травмуються сотні наших громадян. Прямі матеріальні збитки від цих пожеж 

сягають сотні мільйонів гривень, а побічні, як показує досвід, перевищують 

прямі майже у 2-3 рази.  

Досить відомий у сфері техніки і медицини принцип управління “по 

обуренню” [11, 14, 18, 28, 31, 43] рідко застосовується в площині реалізації 

механізмів державного управління в зв’язку з недостатністю розробленості 

питання виявлення проблемних (кризових) ситуацій у сфері ПБ на ранній 

стадії їх можливого виникнення – на етапі виявленні симптомів можливої 

проблемної (кризової) ситуації. У зв’язку з тим, що контур самоуправління в 

системі державного управління сферою ПБ відсутній, то має місце явна 

залежність ефективності управління від того, наскільки професійно володіє 

мистецтвом управління керівна ланка в системі державного управління 
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сферою ПБ. Підтвердженням цьому є статистика щорічних пожеж та їх 

наслідків у вигляді кількості загиблих та кількості фінансових і матеріальних 

збитків [12-15, 27, 32, 35].  

Виходом з існуючого положення, є розробка моделі самоуправління в 

системі державного управління сферою ПБ з урахуванням наведених у п.3.2 

принципів  реалізації механізмів  державного управління сферою ПБ, що 

необхідно, у першу чергу, для організації ефективного функціонування 

системи державного управління сферою ПБ у мінливих умовах зовнішнього 

та  внутрішнього середовищ. Доцільність самоуправління в системі 

державного управління сферою ПБ обумовлюється необхідністю 

забезпечення її функціональної інваріантності при змінах стану зовнішнього 

та внутрішнього середовищ, що має особливе значення для сучасних умов 

існування України. В умовах самоуправління система державного управління 

сферою ПБ має забезпечити, перш за все, пошук компромісів у питаннях 

фінансування профілактичних заходів і забезпечення високого рівня 

пожежної безпеки населених пунктів і територій – одного з головних 

чинників, що безпосередньо впливає на процес розвитку держави. 

Питання самоуправління знайшли свою відповідну реалізацію в 

різноманітних системах як технічного, так і організаційного типу. При цьому 

важливим є той аспект, що інваріантність самокерованих систем у 

визначених межах змін зовнішнього чи внутрішнього середовищ дозволяє 

зберігати головні властивості системи та досягати існуючу мету.  

Планомірність і спрямованість змін у структурі самокерованої системи 

вважаються факторами стійкості її функціонування [18, 39].   

На важливості наукового пошуку шляхів вирішення питань 

самоуправління в системах організаційного типу наголошувалось відомими 

вітчизняними та зарубіжними дослідниками цієї проблематики: Анісімовим 

О.С., Анохіним  П.К., Біром Ст., Вінером  Н., Гібсоном  Д., Ешбі У.Р.,  

Івахненком О.Г., Князєвою О.М., Курдюмовим С.П., Кузнєцовим В.Л., 

Мільнером Б.З., Месаровичом М., Мосовим С.П., Мюллером Й.А., Нижник 
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Н.Р., Пушкіним В.Г., Українцєвим С.Б., Хіценком В.Є., Чернавским Д.С., 

Чернелюком І.І., Щедровицьким Г.П. та ін.  

Ураховуючи виняткову важливість питань удосконалення  механізмів 

та  ефективності державного управління  сферою ПБ  в Україні, обґрунтуємо 

структуру моделі самоуправління в системі державного управління сферою 

ПБ [21].   

У процесі управління державними органами виробляються та 

ухвалюються рішення u, спрямовані на виконання завдань z для досягнення 

завданих (встановлених) цілей у сфері ПБ (рис. 3.2).  

 

 

 

Рис. 3.2. Схема структури моделі самоуправління в системі державного 

управління сферою ПБ з контуром негативного зворотного зв’язку  
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Оцінка ступеня досягнення кожної цілі здійснюється, як правило, 

шляхом порівняння нормативно встановлених значень показників 

ефективності n0 з отриманими значеннями  n  у сфері ПБ у результаті 

виконання завдань  z, поставлених органами державного управління [39].   

Виникнення розбіжностей може стати підставою  для виникнення з 

часом кризової (проблемної) ситуації в сфері ПБ у зв’язку з недосягненням 

поставленої мети. На процеси державного управління і стан сфери ПБ 

впливають зміни умов зовнішнього – ДУ, ПБ (фінансово-економічні 

чинники, науково-технічні чинники, соціально-економічні чинники, природні 

чинники тощо), і внутрішнього – ДУ,  ПБ (людські чинники, матеріально-

технічні засоби, фінансові  ресурси тощо) середовищ.  

У відповідності до принципу “цілеспрямованої поведінки” вихідні 

результати щодо стану сфери ПБ мають аналізуватися органами державного 

управління з урахуванням величин розбіжностей [18, 43].  

Отже, у структурі моделі самоуправління необхідно мати блок аналізу 

за допомогою якого буде  визначатися для кожного зафіксованого процесу 

державного управління у сфері ПБ наявність розбіжностей між нормативами 

(нормами), встановленими в результаті ухваленого  управлінського рішення, 

і контрольованими виходами, та їхній вплив на ступінь виконання цих 

завдань z. При цьому, для забезпечення повноти інформації мають 

контролюватися не тільки кінцеві результати, але й проміжні результати 

вирішення завдань у сфері ПБ. Потреба у встановленні та контролі значень 

показників ефективності, що характеризують локальні (етапні) цілі, можна 

пояснити тим, що недосягнення локальних (етапних) цілей у підсумку може 

призвести до часткового або повного невиконання поставлених завдань z у 

сфері ПБ.  

Більш того, поетапний контроль процесів вирішення завдань у сфері 

ПБ забезпечить оперативність внесення необхідних змін за рахунок 

негативного зворотного зв’язку.  
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Отримана інформація з блоку аналізу має поступати до блоку 

оптимізації, функцією якого має бути формування управлінських рішень, 

спрямованих на структурну перебудову  механізмів  вирішення завдань у 

сфері ПБ з метою покращення їх поетапних і загальних показників 

ефективності. Реалізацію кожного організаційного рішення пропонується 

здійснювати за допомогою виконавчого елементу, який має визначати 

конкретні процедури його здійснення.  

Аналізувати треба не тільки вихідні результати щодо стану сфери ПБ, 

але  й  безпосередньо самі процеси державного управління. Тому, аналогічно 

блоку аналізу ПБ до структури моделі самоуправління уведений блок аналізу 

процесів державного управління.  

Необхідність уведення такого блоку аналізу обумовлена потребою 

вироблення та ухвалення якісних управлінських рішень, а також їх 

реалізацією з позиції здійснення організуючих і координуючих впливів на всі 

складові сфери ПБ в інтересах забезпечення потрібного рівня пожежної 

безпеки в Україні.   

Використання принципу “адаптації”, пов’язаного з принципом 

“цілеспрямованої поведінки”, вимагає врахування співвідношення між 

змінами умов зовнішнього ДУ і ПБ (принцип “зовнішньої турбулентності”) 

та внутрішнього ДУ і ПБ середовищ (принцип  “внутрішнього опору”) і 

цілями, які досягаються у сфері ПБ.  

За визначенням [28, 31, 41], система адаптивного управління повинна 

забезпечувати одержання поточної інформації про існуючий стан об’єкта, 

тобто ідентифікувати процес. Вона також повинна забезпечувати процедуру 

порівняння поточної якості роботи системи з бажаною або оптимальною 

якістю та на підставі цього ухвалювати рішення так адаптувати систему, щоб 

якість її функціонування прагнула до оптимальної, і, нарешті, вона повинна 

забезпечувати здійснення відповідної модифікації, щоб призвести систему до 

необхідного оптимуму. І ці три функції повинні бути притаманні будь-якій 

адаптивній системі управління [44].  
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Отже, для реалізації принципу адаптації до структури моделі 

самоуправління потрібний блок вимірювання. До цього блоку має поступати 

інформація про зміни умов зовнішнього ДУ і ПБ і внутрішнього ДУ і ПБ 

середовищ, з процесів державного управління та процесів, що відбуваються у 

сфері ПБ по результатах реалізації управлінських рішень. Це дозволить 

фіксувати як негативні, так і позитивні для системи державного управління 

зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовищ сфери ПБ, а також 

дозволить установлювати домірність між відхиленням і реакцією на нього.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що принцип  “адаптації” 

відповідним чином доповнює принцип “цілеспрямованої поведінки”.  

Реалізація в моделі самоуправління таких принципів, як принцип 

“здатності до прогнозування”, принцип “єдності частин у цілому” і принцип 

“розрізнення якості організації” не вимагає внесення до моделі нових 

елементів і зв’язків, тому що вони взаємозалежні з принципами 

“цілеспрямованої поведінки” й “адаптації” та мають  реалізовуватися в блоці 

оптимізації [43].  

Відомо, що існує ще один важливий принцип – принцип “зовнішніх 

доповнень”, який вимагає проведення оцінки якості функціонування 

ієрархічного процесу державного управління з боку вищих керівних органів 

держави. З цією метою необхідно ввести додаткові контури зворотного 

зв’язку.  

Таким чином, контур негативного зворотного зв’язку складається з 

блоку аналізу ПБ процесів виконання завдань у сфері ПБ, блоку аналізу ДУ 

процесів державного управління сферою ПБ, блоку вимірювання, блоку 

оптимізації і виконавчого елементу. Аналогічні контури необхідно створити 

в кожній підсистемі загальної системи державного управління сферою ПБ в 

Україні.  

При цьому необхідно зазначити, що увага акцентується тільки на 

загальній структурі моделі самоуправління в системі державного управління 

сферою ПБ, яка сама по собі ніколи не виникає, а може бути реалізованою 
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лише організаційним шляхом. Зміст же кожного елемента та кожного 

зазначеного зв’язку вимагає докладного розгляду і буде залежати від 

конкретної організації, де модель самоуправління буде реалізовуватися.  

Важливою умовою збереження цілісності самоуправління системи 

державного управління сферою ПБ є обов’язкове підтримування прямих і 

зворотних інформаційних зв’язків її елементів. Порушення інформаційних 

зв’язків елементів може призвести до зникнення процесу самоуправління і, 

як наслідок, до втрати істотних фізичних зв’язків, і, навіть, до розпаду 

структури моделі самоуправління. 

Запропоновані зміни до структури системи державного управління 

сферою ПБ в Україні спрямовані, у першу чергу, на підвищення ефективності 

її функціонування та дозволять реалізувати як організуючі, так і координуючі 

впливи на всі  складові сфери ПБ, а також забезпечити формування 

ефективної вертикалі державного управління в сфері ПБ із негативним 

зворотним зв’язком в інтересах забезпечення високого рівня пожежної 

безпеки в нашій країні в умовах її подальшого розвитку в умовах 

євроінтеграційного процесу та президентських реформ.  

 

3.2. Обґрунтування напрямів удосконалення механізмів 

державного управління у сфері пожежної безпеки 

 

Як показує аналіз світового досвіду, питання пожежної безпеки в 

сучасних умовах набувають актуальності й особливого значення. Це 

пояснюється тим, що в сучасному житті суспільства приоритетне місце 

починають займати проблемні питання, що пов’язані з подоланням 

різноманітних кризових ситуацій і явищ, обумовлених бурхливим розвитком 

земної цивілізації. Науково-технічний прогрес здатний сприяти не лише 

зростанню продуктивності та покращенню умов праці людини, росту 

матеріального благополуччя та інтелектуального потенціалу суспільства. Він 

призводить до зростання ризику та небезпек виникнення аварій у великих 
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технічних системах, які, як правило, супроводжуються виникненням 

різномасштабних пожеж. Людина та суспільство в цілому вже тривалий час 

знаходяться у глобальному конфлікті з природою. І цей конфлікт, на жаль, 

завдяки діяльності людини  є нескінченим і продовжує розвиватися у бік 

загострювання [8, 24, 37].   

На теперішній час аналогічні кризові явища вже досягли таких 

розмірів, що у найближчій перспективі, за низкою фахових показників і 

прогнозів західних експертів, економіка України не в змозі буде поповняти 

навіть втрати від пожеж, викликаних негативними процесами в природній і 

техногенній сферах.   

Погіршує ці обставини критична ситуація в південно-східному регіоні 

нашої країни у зв’язку з триванням бойових дій по захисту території нашої 

держави, коли після артилерійських або ракетно-артилерійських обстрілів 

виникали  та продовжують виникати  пожежі у житлових районах та на 

підприємствах як наслідки влучення в них снарядів і ракет.   

У таких складних умовах гармонійний, стабільний і безпечний 

розвиток українського суспільства стає практично проблематичним без 

цілеспрямованого підвищення рівня та ефективності прогностичних, 

профілактичних  і попереджальних заходів, що мають зменшувати загрозу, 

масштаби та  негативні  соціально-економічні наслідки надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з виникненням пожеж.  

Враховуючи не раз доведений світовим досвідом постулат про те, що 

управління є важливим інструментом досягнення цілей, які поставлені перед 

суспільством, і забезпечення добробуту його членів, можна вважати, що 

підсумковим концентрованим  відображенням  діяльності суспільства й 

держави щодо генерування випереджаючих дій у межах державного 

управління в суспільному розвитку є процес удосконалення форм і способів 

реалізації механізмів державного управління.   

Цільова орієнтація зміцнення  механізмів  державного управління 

сферою ПБ в Україні пов’язана, по-перше, з тим, щоб забезпечити 
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максимальну відповідність управлінських впливів і координаційних дій 

органів державної влади та місцевого самоуправління існуючим потребам і 

закономірностям функціонування сфери ПБ, а також відповідним тенденціям 

та сучасним умовам; по-друге, формувати найбільш раціональні й ефективні 

взаємозв’язки між всіма компонентами системи державного управління 

сферою ПБ із урахуванням співвідношень між об’єктами та суб’єктами 

управління; по-третє, підтримувати в  раціональному (квазіоптимальному) і 

дієздатному стані організаційну структуру системи державного управління 

сферою ПБ для умов, що склалися чи складаються; у четвертих, сприяти 

динаміці поступового зменшення суспільних витрат на державне управління, 

використовуючи  президентський курс на децентралізацію; по-п’яте, 

знаходити більш ефективні та гнучкі форми і способи, а також прогресивні за 

європейським та світовим досвідом напрямки здійснення державного 

управління сферою ПБ, особливо в умовах можливого виникнення значних 

ризиків, небезпек і загроз у сфері ПБ.  

Зазначену вище загальноцільову орієнтацію подальшого 

удосконалення механізмів державного управління сферою ПБ можна умовно 

поділити на зовнішні та внутрішні цілі. У якості зовнішніх цілей слід 

вважати підвищення ефективності управлінських впливів на сферу ПБ в 

Україні на законодавчому та виконавчому рівнях, а також забезпечення 

їхньої адекватності запитам об’єктів, якими управляють у межах цієї сфери.  

Реалізація внутрішніх цілей передбачає удосконалення стану 

компонент самої системи державного управління сферою ПБ.   

Якщо повернутися до структури органів державного управління 

сферою ПБ, то легко уявити, що об’єктами управлінських впливів з позиції 

розвитку сфери ПБ є: нормативно-правове забезпечення пожежної безпеки; 

система підготовки фахівців за напрямом “пожежна безпека”; система 

підвищення кваліфікації з питань пожежної безпеки; система виробництва та 

обслуговування пожежної техніки й обладнання; система надання послуг 

населенню з питань пожежної безпеки; системи забезпечення пожежної 
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безпеки в адміністративних будівлях органів державної влади та побуті тощо.   

Як зазначалося вище, питання пожежної безпеки з урахуванням 

світової статистики в сучасних умовах набувають особливого значення. Це 

обумовлено також і тим, що наслідки пожеж можуть досягати масштабів 

загальнонаціонального нещастя. У зв’язку з цим пожежну безпеку, 

погоджуючись з відомою думкою провідних фахівців, треба вважати 

окремою важливою складовою національної безпеки України. Навіть виклик 

пожежної охорони у свій час здійснювався за номером 01. Пожежа 

вважається лихом і  завжди супроводжується знищенням матеріальних 

цінностей, створює велику загрозу життю та здоров’ю людей і довкіллю. 

Проблема пожеж є глобальною за своїми масштабами, а в умовах 

глобалізації та зростання ризиків уже зачіпляє не тільки національні, але й 

міжнародні інтереси.    

Аналіз міжнародної статистики за останні десятиліття дозволяє 

зробити висновок про постійне зростання пожеж у переважної більшості 

країн світу [68].  

Встановлена закономірність того, що при зростанні чисельності 

населення на 1% кількість пожеж збільшується приблизно на 5%, а збитки 

від них зростають десь на 10% [21].  

Якщо врахувати темпи зростання населення на нашій планеті: від 1,6 

млрд. чол. на початку ХХ ст. до 5,5 млрд.  – на початку ХХІ ст., то стають 

зрозумілими темпи зростання пожежної небезпеки, що обумовлено, у першу 

чергу, збільшенням масштабів господарської діяльності людини та 

негативними наслідками від використання  людиною  результатів науково-

технічного прогресу. При цьому, одночасно значно зростають сукупні збитки 

від пожеж, зростає кількість жертв і не тільки людських. Сьогодні навіть 

найрозвиненіші економічні країни відчувають серйозні збитки від пожеж: 

тільки прямі збитки в середньому складають 03%-1% ВВП [68].  

У відповідності до прогнозів, що зроблені на підставі пожежної 

статисти, у світі щорічно можуть гинути на пожежах майже 100 тис. чол., 
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більше 1 млн. чол. – травмуватися, понад 4 млн. чол. – отримувати важкі 

опікові травми. Матеріальні втрати від пожеж нараховують десятки мільярдів 

дол. США. Щорічно тільки на ліквідацію майже 6 млн. пожеж на планеті 

потрібно близько 300 млн. м3 води [68].  

Таким чином, чим більше та швидше розвивається світове суспільство, 

наука і техніка, чим динамічніші темпи приросту промисловості, тим 

актуальнішою постає і проблематика  забезпечення потрібного рівня 

пожежної безпеки. Не є виключенням у цьому випадку й  наша країна, хоча 

кількість населення  України, на жаль, згідно даних щорічної статистики з 

кожним роком скорочується.   

Однією з реальних причин виникнення пожеж у нашій країні 

вважається зростання техногенних катастроф, імовірність яких висока 

внаслідок максимального вичерпання ресурсів техніки та технологій, різних 

засобів та обладнання, виготовлених ще за часи Радянського Союзу і які 

використовуються для забезпечення життєдіяльності людини, а також 

негативного впливу людського фактору на стан пожежної безпеки. Про 

небезпеки виникнення різноманітних техногенних катастроф в Україні, 

починаючи з 2005 року, попереджував ще у 2000 році на одному з круглих 

столів у Раді Національної безпеки і оборони її секретар на той час В.П. 

Горбулін.   

Сумними прикладами українських техногенних катастроф, що 

супроводжувалися пожежами, стали: пожежа на складах 275-ї бази 

зберігання артилерійських боєприпасів біля села Новобогданівка Запорізької 

області  (2006), коли вогонь охопив площу близько трьох гектарів; загоряння 

15 цистерн з жовтим фосфором, що слідували з Казахстану до Польщі (2007) 

і перекинулися біля села Ожидів у Львівській області [18];  пожежа на станції 

зі зберігання отрутохімікатів “Отрадноє” у Джанкойському районі в Криму 

(2009), у результаті якої згоріло близько 160 тонн отрутохімікатів; пожежа у 

м. Світлодарськ Донецькій області на Углегорській теплоелектростанції 

ДАЕК “Центренерго” на другому блоці після вибуху (2013); тривала пожежа 
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на нафтосховищі під м. Васильків (2015).  

До основних причин пожеж в Україні фахівці, як правило, відносять: 

необережне поводження людини з вогнем – 58-60%; порушення правил 

монтажу й експлуатації електроустаткування та побутових електроприладів – 

18-20%, приладів опалення  –  11-12%; бешкетництва дітей з вогнем  –  7-8%; 

підпали  –  2%. Як свідчить офіційна статистика, в Україні щорічно виникає 

більше 40 тис. пожеж [12-15, 27, 32, 35].   

Щодня в країні у середньому виникає біля 150 пожеж, а інколи і 

більше, внаслідок яких гинуть десять і одержують травми п’ятеро осіб, 

вогнем знищується 55 будинків і до 10 одиниць техніки [13].  

Переважна більшість лісових пожеж (90%) штучного походження і 

припадає на приміські зони [8].  

При цьому треба наголосити на тому, що вогонь вважається однією з 

відомих і дуже небезпечних світових стихій, якщо він виходить із під 

контролю. Поряд з цим, закон України “Про основи національної безпеки 

України” взагалі не визначає пожежну безпеку як складову національної 

безпеки [36].  

Цього не було зафіксоване у свій час і в законі України “Про пожежну 

безпеку” [137], хоча людина, матеріальні та природні ресурси суспільства 

вважаються об’єктами національної безпеки України. Саме вони втрачаються 

через пожежі при одночасному погіршенні стану навколишнього середовища 

та загальної екологічної ситуації. Як показують реалії, забезпечення 

пожежобезпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства залишається 

невнесеним до пріоритетів національних інтересів нашої держави. При цьому 

слід  звернути увагу на те, що навіть основні напрями державної політики з 

питань національної безпеки ніяким боком не зачіпляють питання пожежної 

безпеки.  

Унаслідок існування зазначеної ситуації, пожежна безпека 

сприймається більшістю українського суспільства лише на побутовому рівні 

як профілактика та гасіння пожеж, а пожежній безпеці, як найважливішій 
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складовій національної безпеки, не приділяється належна увага з боку 

державних інституцій.  

Не зовсім глибоке, на наш погляд, розуміння важливості пожежної 

безпеки як пріоритетної складової національної безпеки обумовлюється 

також і тим, що збитки, які виникають у наслідок виникнення пожеж, не 

завжди розраховуються належним чином. На нашу думку, розрахунки тільки 

сукупності відомих збитків не  може  викривати  всіх витрат, які практично 

несе держава і суспільство за наслідками пожеж. Самим наглядним 

прикладом можна вважати  наслідки пожежі в лісі. За результатами пожежі 

розраховуються у грошовому еквіваленті тільки прямі збитки. При цьому 

виникають прості, на першій погляд, питання: скільки треба витратити 

коштів державі, щоб забезпечити відтворення первісного біорізноманіття на 

території, де відбулася пожежа? Що саме  втрачає суспільство у грошовому 

еквіваленті від невикористання корисних можливостей, наприклад, той 

частини лісу, яка  згоріла внаслідок підпалу і  зможе відновитися лише років 

через п’ятдесят-шістьдесят? Ці питання вже тривалий час залишаються без 

конкретних відповідей і досліджень. Якщо порахувати всі витрати і збитки, 

то в результаті можуть бути отримані колосальні цифри, які будуть 

перевищувати у багато разів ті, офіціальна фіксація яких здійснюється після 

кожної пожежі.   

Разом з тим, питання пожежної безпеки  вважається  пріоритетними в 

наукових дослідженнях, що підтверджується внесенням до переліку 

наукових спеціальностей для підготовки дисертаційних робіт спеціальності 

21.06.02 – пожежна безпека [27].  

У зв’язку з вище зазначеним треба наголосити, що питання пожежної 

безпеки як складової національної безпеки не нова, але і досі залишається без 

ефективних рішень, у першу чергу на законодавчому рівні.   

На теперішній час не існують релевантні кількісні показники та 

критерії оцінки рівня пожежної безпеки, невизначені взаємозв’язки з 

показниками національної безпеки, кількісна основа яких, у свою чергу, 
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також залишається не достатньо дослідженою, хоча наукових праць за цим 

напрямком опубліковано чимало.   

Для виправлення ситуації пропонується знову повернутися до питання 

поновлення Закону України “Про пожежну безпеку” з урахуванням світового 

й європейського досвіду, а також внести до Закону України “Про основи 

національної безпеки України” зміни, що стосуються пожежної безпеки як 

окремої складової національної безпеки держави.   

Суть змін полягає в такому. До абзацу 9 статті 6. “Пріоритети 

національних інтересів” доцільно внести зміни щодо врахування 

пожежобезпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства. Необхідність 

таких змін обумовлюється тим, що переважна більшість пожеж виникає не за 

умов виникнення природних чи техногенних надзвичайних ситуацій, а 

стають негативним наслідком безпосередньої дії саме людського фактору, 

про що впевнено доводить щорічна статистика [12-15, 59].   

Інші зміни відносяться до положень статті 7. “Загрози національним 

інтересам і національній безпеці України”. Треба додати новий абзац за 

напрямом сфери цивільного захисту такого змісту: погіршення стану 

протипожежного захисту об’єктів і зниження загального рівня пожежної 

безпеки у державі.   

Необхідним є внесення змін до статті 8. “Основні напрями державної 

політики з питань національної безпеки” за напрямом сфери цивільного 

захисту, що пов’язані з підвищенням рівня ефективності пожежної безпеки.    

З метою об’єктивного доведення пріоритетності місця пожежної 

безпеки в складі національної безпеки пропонується проведення під 

керівництвом та за безпосередньою участю Ради Національної безпеки і 

оборони України спеціального наукового дослідження на тему “Пожежна 

безпека як складова національної безпеки України”.  

Здійснення механізмів державного управління у сфері ПБ з позиції 

національної безпеки потребує максимізації ступеня реалізації потенційних 

можливостей не тільки об’єктів управління, а також і безпосередньо системи 
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державного управління сферою ПБ в Україні. Це вимагає з’ясування суті 

ефективності механізмів державного управління сферою ПБ. Під 

ефективністю механізму державного управління сферою ПБ пропонується 

розуміти ступінь його впливу на досягнення поставлених державою цілей у 

сфері ПБ або на ступінь використання потенціалу сфери ПБ при формуванні 

ситуаційних можливостей.  

Показник ефективності Кеф механізму державного управління сферою 

ПБ в узагальненому вигляді може бути формалізований в якості коефіцієнта 

корисної дії, що відображає ступінь використання потенціалу сфери ПБ:  

 

Кеф = СтМ / ПтС, 

де:  

СтМ – ситуаційні можливості, що реалізуються через відповідний 

механізм в умовах, які визначаються ситуацією, що склалася чи складається у 

сфері ПБ; 

ПтС –  існуючий потенціал сфери ПБ на момент виникнення ситуації.  

 

Ефективною буде вважатися діяльність органів державного управління 

з використанням відповідних механізмів, що забезпечує: своєчасне 

вироблення й ухвалення оптимальних (раціональних) рішень, які в 

найбільшому ступені відповідають конкретній ситуації у сфері ПБ, успішне 

впровадження останніх, досягнення високого ступеня реалізації ситуаційних 

можливостей у межах наявного потенціалу сфери ПБ.  

Для забезпечення високого ступеня ефективності державного 

управління сферою ПБ воно має здійснюватися у відповідності з вимогами, 

що до нього пред’являються, розвиватися з урахуванням притаманних йому 

специфічних законів і сучасних світових тенденцій. Це, у свою чергу, 

вимагає наявності як критеріїв оцінювання ефективності механізмів 

державного управління сферою ПБ, так і реалізації функції контролю для 

побудови інформаційного зворотного зв’язку.  
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До розуміння поняття “державне управління сферою ПБ” треба додати, 

на нашу думку, також і здатність керівництва, посадових осіб, інших ланок 

системи державного управління сферою ПБ якісно виконувати функції з 

керівництва й управління. Це вимагає необхідність у формуванні сукупності 

вимог до якостей керівників (управлінців) у системі державного управління 

сферою ПБ.  

Важливим аспектом удосконалення механізмів державного управління 

сферою ПБ є застосування системного підходу з метою ув’язування у 

воєдино комплексу мір з попередження, виявлення та ліквідації або 

зм’якшення небезпек у сфері ПБ і наслідків надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з пожежами, незалежно від причин їх виникнення (рис. 3.3).  

Разом з тим, розробка та практичне використання такого підходу не 

означає одночасного та повного усунення чи зм’якшення усіх факторів 

небезпек, що є неможливим, враховуючи обмеженість людських знань, 

технологій, а саме головне – часу та ресурсів. Урахування цих обмежень 

означає необхідність ранжирування небезпек, виділення сукупності 

пріоритетних загроз у сфері ПБ.  

Ефективне  вирішення такого  складного  завдання можливе  на засадах 

концепції прийнятного ризику [42, 43].  

Суть концепції виявляється у визначенні прийнятного ризику в якості 

компромісу, нерідко вимушеного, між трьома сторонами. По-перше, 

державними органами, які уповноважені ухвалювати рішення з питань 

пожежної безпеки.  

По-друге, населенням, яке часто інакше  оцінює масштаби і серйозність 

ризиків, виникаючих або існуючих у тих чи інших регіонах і районах, і тому 

не завжди задовольняється діями згаданих державних органів.  

По-третє, бізнес-структурами та корпораціями, об’єкти чи діяльність 

яких являють собою потенційну або реальну загрозу стану пожежної безпеки 

і які, як правило, мають значні можливості для лобіювання своїх інтересів в 

органах законодавчої та виконавчої влади.   
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Рис. 3.3. Науково-теоретичні засади механізмів здійснення державного 

управління у сфері пожежної безпеки  

 

На нашу думку, у цілому концепція  прийнятного ризику може бути 

покладена в основу формування державної політики не тільки в сфері ПБ, а і 

в основу державної політики щодо захисту населення  та територій України 

від будь-яких надзвичайних ситуацій, що можна зробити у межах існуючої в 

Україні Єдиної державної системи цивільного захисту.  

Разом  з правовим, адміністративним і теоретико-методологічним 

інструментарієм удосконалення державного управління сферою ПБ в Україні 

дуже важливого значення мають набувати відповідні економічні механізми. 

Важливість економічних механізмів у розв’язанні проблем пожежної безпеки 

проявляється не тільки в тому, щоб вірно порахувати чи спрогнозувати 

втрати від пожеж. Більш важливішим, на наш погляд, є введення у дію 

ефективних механізмів стимулювання практичної діяльності щодо 
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профілактики та попередження виникнення надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з пожежами, а також залучення необхідних для цього інвестицій.  

Удосконалення підходу до державного управління в сфері ПБ у нових 

умовах ринкового господарювання та переходу значної кількості основних 

фондів у власність недержавних структур має здійснюватися, на нашу думку, 

за такими напрямами: впровадження економічних важелів, що сприяють 

реалізації захисних мір, посиленню  відповідальності та зацікавленості 

керівників потенційно небезпечних об’єктів у зменшенні ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням пожеж; розробка 

комплексу податкових пільг, пільгових кредитів банків, державних 

інвестицій, а також жорстких санкцій для підприємств (установ, організацій), 

що порушують вимоги пожежної безпеки; розвиток механізмів 

відшкодування населенню збитків від пожеж із фондів, що спеціально мають 

створюватися, і шляхом страхування.  

Держава повинна  завжди виступати надійним гарантом обов’язкового 

настання відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні 

виробничі об’єкти, установлювати критерії для визначення розміру 

фінансового забезпечення цивільної відповідальності за шкоду, спричинену в 

результаті надзвичайної ситуації, пов’язаної з виникненням пожежі; 

впровадження науково обґрунтованих підходів щодо оцінювання збитку від 

пожеж із залученням незалежних експертних організацій; розвиток 

нормативно-правової бази по реалізації наглядових функцій і забезпеченню 

персональної відповідальності керівників підприємств (установ, організацій) 

і органів виконавчої влади в сфері ПБ.  

При цьому, основними показниками в державному регулюванні слід 

вважати: частоту виникнення пожеж, збитки, затрати на заходи з 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

виникненням пожежі і відвернений збиток.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

Узагальнення отриманих результатів дослідження дає змогу 

сформулювати такі висновки і пропозиції щодо вдосконалення механізмів 

державного регулювання зайнятості в Україні, що мають науково-практичне 

значення. 

1. У результаті аналізу історичного підґрунтя виникнення механізмів 

державного управління у сфері пожежної безпеки встановлено, що людство 

розпочало організовувати пожежну справу ще зі стародавніх часів. Згодом 

склалося два основні напрями: організація гасіння пожеж і запобігання 

виникненню пожеж. Заходи боротьби з пожежами знайшли своє 

відображення на законодавчому й виконавчому рівнях управління державою. 

З ХІІІ ст. розпочато боротьбу з пожежами як за напрямом запобіжних заходів 

законодавчого характеру, так і за напрямом заходів охоронного порядку. 

Перші протипожежні заходи мали випадковий характер, оскільки 

законодавчі акти були пов’язані більше з заходами покарання винних і 

мірами охорони від пожеж, а не із загальною організацією заходів постійної 

боротьби з вогнем. З часом створено професійні пожежні команди, а у другій 

половині ХІХ ст. з’явилися перші добровільні пожежні команди як важлива 

складова загальної системи пожежної безпеки держави. 

2. Пожежну безпеку пропонується визначати як сукупність 

урегульованих нормативно-правовими актами суспільних відносин, 

спрямованих на створення таких  внутрішніх і зовнішніх умов існування 

будь-якого об’єкта чи особи, що виключається неприпустимий ризик 

виникнення та розвитку пожежі, забезпечується запобігання можливості 

впливу небезпечних факторів пожежі на людей, матеріальні цінності та 

довкілля, а також попередньо впроваджуються заходи, які будуть сприяти 

гасінню пожеж.  

3. Пожежна безпека являє собою важливу складову суспільних 
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відносин; має історичне підґрунтя; вважається фахівцями важливою 

складовою національної безпеки; є обов’язковою умовою професійної 

діяльності та життєдіяльності будь-якого суб’єкта господарювання, 

посадової особи та громадянина і вимагає забезпечення необхідного її рівня; 

вимагає цілеспрямованого створення умов, за яких виключається 

неприпустимий ризик виникнення пожежі; вимагає створення необхідних 

умов для запобігання можливості впливу небезпечних факторів пожежі на 

людей, матеріальні цінності та довкілля; потребує завчасного впровадження 

низки заходів, які будуть сприяти успішному гасінню пожежі у випадку її 

виникнення.  

4. Під механізмом державного управління сферою пожежної безпеки 

розуміється сукупність взаємопов’язаних поетапних процедур, що 

виконуються органами державного управління із застосуванням 

різноманітних та узгоджених між собою методів, прийомів, правил і 

управлінських технологій для реалізації повсякденної та цілеспрямованої, 

взаємопов’язаної в часі й просторі, лінійно та ієрархічно організованої 

діяльності усіх гілок державної влади з вироблення і здійснення регулюючих, 

організуючих і координуючих впливів на сферу пожежної безпеки.  

5. Запропоновано удосконалювати механізми державного управління у 

сфері пожежної безпеки за такими напрямами: впровадження економічних 

важелів, що сприяють реалізації захисних мір, посиленню відповідальності та 

зацікавленості керівників потенційно небезпечних об’єктів у зменшенні 

ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням 

пожеж; розробка комплексу податкових пільг, пільгових кредитів банків, 

державних інвестицій, а також жорстких санкцій для підприємств (установ, 

організацій), що порушують вимоги пожежної безпеки; розвиток механізмів 

відшкодування населенню збитків від пожеж із фондів, що спеціально мають 

створюватися, та шляхом страхування.  

6. Існуюча система державного управління у сфері пожежної безпеки 

України має необхідну вертикаль управління і спрямована на вирішення 
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питань забезпечення пожежної безпеки; заходи, що вживалися щодо 

оптимізації структури органів державного управління у сфері пожежної 

безпеки не можна вважати ефективними, тому що кардинального 

покращення ситуації з пожежною безпекою в країні не відбувалося; відсутня 

системність у здійсненні оптимізаційних заходів щодо питань 

функціонування пожежної охорони і забезпечення пожежної безпеки; за 

своїми функціями, завданнями та підпорядкованими структурами ДСНС 

України відповідає рівню Міністерства, у зв’язку з чим запропоновано 

створити Міністерство України з надзвичайних ситуацій. 

7. Запропоновано концептуальний підхід до розвитку механізмів сфери 

ПБ, в основу якого покладено: зміни до законодавства України з питань 

пожежної безпеки шляхом розробки пропозицій до положень Закону України 

“Про забезпечення пожежної безпеки в Україні”; впровадження ситуаційного 

навчання управлінським дисциплінам майбутніх офіцерів цивільного захисту 

на підставі застосування методу проблематизації навчальної ситуації, що 

адекватна реальній і вже відбулася, для вироблення у них оптимального 

креативного мислення; профілактичні заходи, суть яких полягає в 

удосконаленні діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності в 

частині якісного вирішення ними питань усебічного забезпечення пожежної 

безпеки, організації навчання населення, працівників та посадових осіб 

суб’єкта господарювання вимогам норм і правил пожежної безпеки та в 

протипожежній пропаганді.   
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