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АНОТАЦІЯ 

Магістерська робота слухача Національного університету цивільного 

захисту України  Мамедова Раміна Раміз огли  «Механізми публічного 

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 теоретико-методологічні засади публічного управління у сфері 

забезпечення пожежної безпеки в Україні;  

– обґрунтувати особливості реалізації механізмів державного управління 

сферою пожежної безпеки;  

– розкрити основні механізми публічного управління в системи цивільного 

захисту щодо забезпечення національної безпеки країни; 

– проаналізувати нормативно-правове забезпечення пожежної безпеки  

України в контексті європейської інтеграції;  

– розкрити особливості державної політики у сфері цивільного захисту та 

пожежної безпеки;  

–  визначити напрями удосконалення механізмів публічного управління у 

сфері пожежної безпеки. 

Об’єкт дослідження – процес державного управління у сфері 

пожежної безпеки.  

Предмет дослідження – механізми публічного 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 
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запропонованих напрямів удосконалення механізмів публічного управління у 

сфері пожежної безпеки.  

 

  



6 
 

ЗМІСТ 

Вступ………………………………………………………………………………7 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В 

УКРАЇНІ…………………………………………………………………………11 

1.1 Теоретичні основи становлення державної пожежної охорони 

України…………………………………………………………...........................11  

1.2 Зарубіжний досвід у сфері пожежної безпеки………………………34  

1.3 Основні методологічні підходи до здійснення державного управління  у 

сфері пожежної безпеки в Україні………………………………………………42 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В 

СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ  БЕЗПЕКИ КРАЇНИ………………………………..……..63 

2.1 Зміст поняття «механізм державного управління» та класифікація 

механізмів державного управління …………………………………….............63 

2.2 Механізми публічного управління в системи цивільного захисту..70 

2.3 Реалізація дієвих заходів, спрямованих на мінімізацію ризику 

виникнення пожеж………………………………………………………………76 

РОЗДІЛ 3.  НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ …………………………85 

3.1 Нормативно-правове забезпечення пожежної безпеки  України в 

контексті європейської інтеграції ………………………………………………85 

3.2 Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та 

пожежної безпеки ………………………………………………………………92 

3.3 Удосконалення механізмів публічного управління у сфері пожежної 

безпеки………………………………………………………………………...104 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………113 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..116 

 



7 
 

ВСТУП 

 

Глибокі суспільні перетворення, що останнім часом відбуваються в 

Україні, супроводжуються значними інституціональними змінами в системі 

публічного управління, зокрема в сфері цивільного захисту населення та 

територій. Тож одним із найбільш значущих для науки «Державне 

управління» теоретичних питань є формування механізмів публічного 

управління щодо формування та реалізації державної політики в сфері 

цивільного захисту.  

Під час надзвичайних ситуацій люди насамперед мають надію на 

державний захист і допомогу, високоякісну медицину, освітньопрофесійні 

заходи тощо. Сучасні механізми державного управління цивільним захистом, 

мають бути орієнтовані на стимулювання антикризового розвитку з метою 

забезпечення суспільних потреб, посилення ділової активності населення, 

забезпечення необхідного рівня соціального захисту та рівня життя 

населення, збереження культурної й природної спадщини. Одним із факторів, 

що впливає на ефективність вітчизняної системи державного управління, є 

дієвість механізмів публічного управління у сфері пожежної безпеки. 

Забезпечення пожежної безпеки – пріоритетне завдання для будь-якого 

підприємства, організації, установи, офісу та приватного будинку. Більш 

глобальним завданням є забезпечення такої безпеки для населення в межах 

конкретного населеного пункту. Проблеми забезпечення пожежної безпеки в 

Україні набувають усе більшого значення. У сучасних умовах вони є 

взаємопов'язаними і взаємозалежними з проблемами економічної, соціальної, 

техногенної та екологічної безпеки – пожежонебезпечна обстановка в Україні 

змушує відповідальні органи та організації працювати на попередження, 

профілактику і попередження пожежних загроз. З метою зниження тяжкості 

наслідків від пожеж необхідно активізувати спільні зусилля органів 

державної влади органів місцевого самоврядування, а також підприємств і, 

головне, громадян, та забезпечити вдосконалення заходів правового, 
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організаційного, економічного, соціального і науково-технічного характеру, 

що дозволить гарантувати більш активне їх використання у процесі 

забезпечення пожежної безпеки. З огляду на це, питання пошуку шляхів 

удосконалення механізмів публічного управління пожежної безпеки в 

Україні набуває особливої актуальності. 

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 теоретико-методологічні засади публічного управління у сфері 

забезпечення пожежної безпеки в Україні;  

– обґрунтувати особливості реалізації механізмів державного управління 

сферою пожежної безпеки;  

– розкрити основні механізми публічного управління в системи цивільного 

захисту щодо забезпечення національної безпеки країни; 

– проаналізувати нормативно-правове забезпечення пожежної безпеки  

України в контексті європейської інтеграції;  

– розкрити особливості державної політики у сфері цивільного захисту та 

пожежної безпеки;  

–  визначити напрями удосконалення механізмів публічного управління у 

сфері пожежної безпеки. 

Об’єкт дослідження – процес державного управління у сфері 

пожежної безпеки.  

Предмет дослідження – механізми публічного 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 публічного управління у 

сфері пожежної безпеки.  



9 
 

. 
Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження виступають 

фундаментальні теорії державного управління, 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, 

наукові роботи 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-методологічні підходи публічного управління у сфері  

пожежної безпеки в Україні на основі єдності та взаємозв’язку його 

структурних елементів, а саме:  нормативного, організаційно-правового, 

економічного, інформаційного, освітньо-наукового;  

- дістало подальшого розвитку: 

– категорійно-понятійний апарат державно-управлінської науки 

шляхом уточнення змісту понять «механізми публічного управління в 

системи цивільного захисту», «механізми державного управління», що 

пов’язано з необхідністю адаптації їх змісту до існуючих викликів для 

розвитку країни в сучасних умовах; 

У першому розділі роботи розглянуто теоретико-методологічні засади 

державного управління у сфері забезпечення пожежної безпеки в Україні  
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У другому розділі роботи здійснено аналіз основних механізмів 

публічного управління в системи цивільного захисту щодо забезпечення 

національної безпеки країни; розкрито зміст поняття «механізм державного 

управління» та надано класифікацію механізмів державного управління; 

розглянуто механізми публічного управління в системи цивільного захисту, а 

також питання реалізації дієвих заходів, спрямованих на мінімізацію ризику 

виникнення пожеж. 

У третьому розділі роботи визначено напрями вдосконалення 

механізмів публічного управління у сфері пожежної безпеки: нормативно-

правове забезпечення пожежної безпеки;  розкрито питання реалізації 

державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки України 

в контексті європейської інтеграції; надано рекомендації щодо шляхів 

удосконалення механізмів публічного 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 публічного 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 публічного управління у сфері 

пожежної безпеки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

 

1.1Теоретичні основи становлення державної пожежної охорони 

України 

Теоретичні та методологічні основи державного управління у сфері 

цивільного захисту, його механізми, шляхи вирішення ключових питань 

реалізації політики у цій сфері досліджували вчені: В.Акімов, С.Андреєв, 

М.Брушлинський, Ю.Воробйов, Ю.Глуховенко, В.Доманський, Л.Жукова, 

О.Могильниченко, М.Стеблюк, О.Труш, Г.Федулов, В.Федоренко, 

В.Шоботов, І.Шпільовий, С.Шумов та ін. Із позицій системного підходу 

історичні аспекти становлення Державної пожежної охорони розглянуто  у 

наукових роботах О.П. Борис, М. Єрмаков Роль Державної пожежної 

охорони у формуванні системи цивільного захисту України розкрито у 

дослідженнях В. Андронова, В. Садкового, С.М. Домбровської та інших 

науковців. 

З давніх-давен людство знає, яку небезпеку несуть для нього пожежі, 

що є смертельною загрозою для його життя, руйнуванням, знищенням 

матеріальних об’єктів, споруд, цілих міст. Перші достовірно зафіксовані 

описи пожежі та їх гасіння, що трапилася у м. Німвруд (2800 до н.е., за часів 

Вавилонського царства), дізнаємося із написів на кам’яних плитах. У 

Стародавньому Китаї за династії Іжау (1100 до н.е.) виникли перші державні 

акти, що регулювали питання запобігання пожежам. Про наявність пожежних 

команд у IV ст. до н.е. у таких країнах, як Стародавній Китаї та Японія, їх 

злагодженість дій у боротьбі із пожежами свідчать документальні згадки. В 

Античі часи (6 н.е.), на теренах сучасної Європи також діяли професійні 

пожежні підрозділи, про ці історичні факти дізнаємося з наказу імператора 
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Риму Августа. Саме з цього періоду пожежні підрозділи розпочали своє 

існування.  

Що стосується нашої країни, то на території України становлення і 

розвиток пожежної охорони відбувався тисячоліттями. У давньоруській 

державі відбувалася величезна кількість пожеж. Скупченість та хаотичність 

забудови міст дерев’яними спорудами створювали ідеальні умови для 

розвитку пожеж, які носили спустошливий характер. Згадки про такі 

масштабні події мають місце в історичних документах міст Київської Русі: 

Київ (1017, 1124), Юр’єв (1095), Чернігів (1239), Львів (1339, 1381). Київська 

пожежа 1124 року призвела до настільки тяжких наслідків, що місто на 

період декількох років припинило своє існування. Саме у цей час 

з’являються перші державні правові акти, якими робилися спроби 

регламентувати питання протидії загрозам виникнення і ліквідації пожеж. А 

початок організованої боротьби з пожежами у Стародавній Русі, на думку 

істориків, пов’язаний з іменем Ярослава Мудрого (1019-1054). вперше 

згадується необхідність боротьби з вогнем і встановлюється відповідальність 

за підпал у Церковному статуті Ярослава – пам’ятці права Київської Русі. 

Історія розвитку  пожежної небезпеки, пов’язаного із загрозою пожеж, 

а також громадсько-політичного та соціально-економічного розвитку 

суспільства. Відповідно подальше законодавче забезпечення організації 

пожежної справи Древньої Русі на державному рівні пов’язано зі зміцненням 

управлінської влади та економічним розвитком міст в X-XI ст., а із 

прийняттям на Русі християнства, як державної релігії, сформована система 

законодавчих норм, що дійшли до нас під загальною назвою Руська Правда. 

Відповідно із зміною політичного та економічного стану, удосконалювались 

державне управління і набувало системного характеру державне 

регулювання. Сфера дії правових актів щодо врегулювання питань боротьби 

з пожежами розширювалась, а в окремих випадках визначалась окремими 

законами. Так, в новгородської редакції Руської Правди (XV ст.) йдеться про 

штрафні санкції при посяганні на княже майно. 
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Протягом ХІV-ХV ст. на українських землях формується законодавство 

на основі Магдебурзького права, що стало важливим чинником державного 

регулювання. В литовсько-польський період  виразником накопичених 

суспільством законодавчих актів став Литовський статут (1588), особливістю 

якого було врегулювання питань збереження особистої власності громадян і 

відшкодування завданих пожежами збитків, а також запровадження 

штрафних санкції до винуватців їх виникнення і смертної кари для паліїв. 

Правова база із забезпечення пожежної безпеки у ХVI-ХVІІ ст. 

доповнювалася королівськими наказами щодо обережного поводження з 

вогнем, роботи пожежно-сторожової охорони та впровадження пожежної 

повинності. Значною подією того часу став друк правил «Про уникнення 

пожеж та їх гасіння» Анджея Фріч-Моджевського, що були опубліковані у 

праці «Про виправлення держави» (1551), та справили величезний вплив на 

розвиток протипожежної охорони в європейських містах того часу. В 

XVII ст. після перекладу на російську мову видання використовувалось на 

теренах України. 

Під час Визвольної війни (1648-1657) відбулось утворення Козацької 

держави – унікального явища у світовій історії державництва. За наявних 

елементів державності: адміністративного поділу, судової системи, 

економічно-фінансової структури, війська та визначених кордонів, системи 

державного управління і регулювання перебували на низькому рівні. 

Занепаду управлінських функцій держави сприяла відсутність єдиного 

джерела влади, що врешті призвело до міжусобних війн та сприяли настанню 

періоду «Руїни». І навіть у ці складні часи формування української 

державності продовжувався певний технічний розвиток пожежної справи, 

кожний козацький стан та кожна козацька «чайка» мали бути забезпечені 

водоналивними трубами для гасіння пожеж – передвісниками пожежних 

насосів [110]. 

Після укладення низки договорів у тому числі сепаратних між 

Московію та Польщею (1667, 1686) на лівобережній Україні із другої 
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половини XVII ст. встановлюється царська влада. За часів Гетьманщини 

пожежна справа отримала подальший розвиток. Саме в цей період системне 

державне управління сприяє упорядкуванню питань пожежної безпеки. 

Правові документи того часу можливо вважати першими документами 

організації пожежного нагляду, відповідно до яких встановлювались 

контроль за протипожежними заходами при будівництві та за дотриманням 

правил поводження із вогнем. 

XVIII ст. державне управління щодо пожежної справи зводилось до 

реалізації заходів запобігання вогню, а організація гасіння пожеж 

покладалась на громадськість. Наприклад, спеціальний указ Петра I (1718) 

зобов’язував будівельників дотримуватися норм безпеки при зведенні нових 

будинків в Санкт-Петербурзі, а указ Генеральної військової канцелярії на 

території Лівобережжя (1722) нормував протипожежні відстані при забудові 

населених пунктів. Найбільш вагомим регуляторним актом того часу 

можливо вважати наказ губернаторам і воєводам з особливим розділом «Про 

нагляд за будівлями в містах і збереження від пожеж» (1728), що 

розповсюджувався на всю територію Гетьманщини. Фактично це був збірник 

існуючих на той час правил із попередження пожеж. 

Вдосконалення запобіжних заходів щодо попередження пожеж 

практично не впливало на ефективність їх гасіння. Пожежна справа 

потребувала державного організаційного врегулювання питань оперативного 

пожежогасіння. Такі правові основи державного регулювання із ліквідації 

пожеж у Російській імперії, та на території сучасної України, були 

запроваджені указом імператора Олександра І (1803). Перші професійні 

пожежні команди створені у складі поліції у Москві (1804), а до Вітчизняної 

війни 1812 року в столиці Імперії нараховувалось вже 20 пожежних частин. 

Однак державні організаційні заходи щодо боротьби із пожежами не 

допомагали. Міста, у тому числі на землях Україні, палали регулярно. Велика 

пожежа 1811 року у Києві практично знищила Поділ, згоріло понад 2 тисячі 

будинків, що назавжди змінило планування міста яке зберігається і нині. 
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Вагомим вдосконаленням із організаційної діяльності у питаннях 

пожежної справи в Україні стало прийняття Сенатом Російської імперії 

Будівельного та Пожежного статутів (1832). Нормативно-правові акти 

визначали правила у сфері пожежної безпеки, якими унормовувалося 

питання профілактики (запобігання) виникнення пожеж та організації заходів 

(реагування) їх гасіння, встановлювалась відповідальність за невиконання 

положень статутів. 

Державне регулювання питань пожежної безпеки відіграло важливу 

роль у подальшому вдосконаленні системи державного управління. Так 

владою Києва вводиться посада брандмейстера (1835), а в 1841 утворюється 

перша пожежна частина – Старокиївська. 

Горіли міста і правобережної частини України, що тоді перебувала під 

Австрійським протекторатом. Пожежа у Львові (1848) призвела до значних 

збитків, згоріли міська ратуша та театр, університет та розташована в ньому 

безцінна бібліотека, багато будівель та споруд середмістя. У наслідок 

надзвичайної події Львівським магістратом врегульовує питання організації 

пожежогасіння та відповідним указом на території міста утворюється перша 

професійна служба по боротьбі з вогнем (1849) [66]. 

Однак в загальному сенсі пожежна справа в Україні у ХІХ ст. немала 

суттєвого розвитку, зокрема доки існувала кріпосна залежність. В обставинах 

військових конфліктів, економічного занепаду та зростання заворушень 

серед селян Російський самодержавство пішло на скасування кріпосного 

права (1861). 

Із зміною соціально-економічного устрою, в суспільстві розпочався 

розвиток професійної пожежної охорони. В імперську Росію хлинули 

здобутки світового прогресу у царині пожежної справи, а завдяки широкому 

громадському пожежному руху на кінець ХІХ ст. російські діячі пожежної 

справи зайняли провідні позиції у цій галузі. У державах того часу на 

функціонування пожежних служб вплинув ріст промисловості в галузі 

пожежної техніки і засобів гасіння. Саме у цей період винайдено та 
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застосовуються новітнє пожежне обладнання та засоби пожежогасіння: 

вогнегасна піна, газове пожежогасіння, пожежна сигналізація, спринклера та 

система водяного пожежогасіння, вогнегасники, протипожежний водогін 

постійного тиску із водозабірними стовпами, центробіжні пожежні насоси та 

парові насосі, гідропульти та стволи, дихальні апарати, пожежні драбини, 

пожежні автомобілі та телеграф [1]. 

Розкриємо історію заснування, становлення і розвитку добровільного 

пожежного товариства у місті Києві, яке стало найкращим у тодішній 

Російській імперії, а згодом і в СРСР. 

Київ кінця ХІХ століття – духовний центр і культурна столиця 

Південно-Західного краю, губернське місто, де розвивалася торгівля й 

промисловість. За розміром міської території воно посідало третю сходинку в 

імперії, а за чисельністю населення – п’яте. За показниками благоустрою 

Київ був передовим серед міст царської Росії, маючи всі комунальні 

зручності. 1872 року споруджено водогін, що забезпечував місто 

дніпровською водою, потужністю 270 тис. відер води на добу. Місто було 

поділено на вісім поліційних відділків (дільниць) і мало низку передмість. 

Попри значний розмах кам’яного будівництва, Київ залишався переважно 

дерев’яним містом. З 21 тис. будівель лише 3 тис. були цегляними. 

Через це пожежі виникали досить часто. За рік у місті реєструвалося 

майже 300 пожеж, і втрати від вогню вимірювалися мільйонами рублів на 

рік. Київ охороняла поліційна пожежна команда, яка складалася з чотирьох 

частин. Розташовувалися вони у центрі і прибуття пожежної команди до 

місця виклику в передмістя, а тим паче, за його межі, дуже часто робило їх 

запізнілим. Штати пожежної команди були затверджені 1853 року й на кінець 

ХІХ сторіччя практично залишалися незмінними. Пропозиції щодо 

збільшення пожежної команди ще на одну частину, незважаючи на 

збільшення території та населення міста, підтримки в урядовців не 

знаходило. І тоді серед активно налаштованих городян виникла думка про 
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організацію у місті добровільного пожежного товариства (далі – ДПТ, 

Товариство) – формування у допомогу міській пожежній команді. 

Керуючись «Типовым уставом городских пожарных обществ», затвердженим 

МВС у січні 1896 року, кияни розробили свій проект Статуту, який був 

згодом представлений міністрові внутрішніх справ. 

У березні 1897 року Статут ДПТ було затверджено, а в ньому 

наголошувалося, що засновано ДПТ «з метою гасіння пожеж і взагалі 

протидії пожежним лих у межах міста Києва і в його околицях». У травні 

того ж року воно розпочало діяти. Згідно з Статутом київські добровольці 

виконували взяті обов’язки безкорисливо, а грошові винагороди за надані 

ними послуги надходили до каси Товариства. Утримувалося воно за рахунок 

членських внесків та пожертвувань, згодом субсидій тощо. 

Київське ДПТ складалося зі дійсних членів, підтримуючих («охочих»), 

добродійників та почесних. Дійсним членом міг стати тільки чоловік віком 

від 17 років, фізично здоровий, який визнавав і дотримувався положень 

Статуту Товариства, а також дотримувався належного способу життя. Дійсні 

члени безпосередньо брали участь у гасінні пожеж у складі пожежної 

дружини, вони поділялися на загони: рятувальний, обслуга насосів, водний, 

охорони. Підтримуючим членом міг стати кожен охочий чоловік, хто 

зобов’язувавсь регулярно платити членські внески, таким дозволялося 

особисто брати участь у гасінні пожежі. 

Добродійники не гасили пожеж, але вносили на розвиток Товариства 

річні або одноразові внески, пожертви, виконували добродійні роботи на 

значні суми. За вагомий особистий внесок у розвиток Товариства 

добровольці на загальних зборах номінувалися в почесні члени. З відкриттям 

ДПТ членами його стали багато сотень киян, у тому числі студенти, 

шляховики, відставні військові тощо. В Товариство записали ввесь наявний 

склад гласних міської думи (звільнивши їх, утім, від сплати членських 

внесків). А міський голова С. Сольський, який словом і ділом допомагав 

Товариству, удостоївся обрання його першим головою. 
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Добровільний вступ до товариства мав позитивні сторони, бо на 

службу приходили ті люди, яким подобалася нелегка праця вогнеборця. 

Київські добровольці, ризикуючи власним життям служили не заради 

грошей, ризикуючи власним життям, а з героїчних спонукань. Вони завзято 

любили пожежну справу, віддавали їй увесь вільний час, пам’ятаючи 

заповідь: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за 

друзів своїх» (Євангелія від Іоанна 15,13). Про це відзначав у своєму нарисі 

«Київські типи» письменник О. Купрін. «Положительно не ошибешься, если 

скажешь, что большинство пожарных служит не из нужды, а по призванию. 

Во всех классах общества есть пылкие, неспокойные головы, которых 

неудержимо привлекает все исключительное, выходящее за рамки 

обыденной серой жизни, все сопряженное с ежеминутной опасностью для 

жизни» – писав він. 

Від самого початку свого існування Товариство зіткнулося з 

величезними труднощами, пов’язаними з повним браком коштів. Відсутність 

власної будівлі для пожежного депо не дозволяло його членам починати 

будь-яку активну участь у виконанні поставлених завдань, а їхні дії 

обмежувалися лише охороною майна потерпілих від пожежі й участю в 

доставленні води. Міська влада розуміла важливість ДПТ, яка суттєво могла 

допомогти міській пожежній команді, й безоплатно відвела ділянку у 15 

соток землі на розі вулиць Бульварно-Кудрявської та Обсерваторної під 

будівництво пожежного депо. Щоправда, в той час це був гористе глинисте 

пустирище. Але нові власники без особливих зусиль організували місце для 

будівництва: просто сповістивши населення, що будь-хто може брати тут 

глину для своїх потреб задарма. 

У 1899-1900 роках підрядник Д. Мілкін за проектом цивільного 

інженера М. Яскевича на пільгових для Товариства умовах спорудив кам’яну 

одноповерхівку трубного сараю із приміщенням для дружинників та 

дерев’яну каланчу заввишки 26 м, стайню на 14 коней, а згодом і 4-поверхову 

вежу «у вигляді фасадної стіни будинку» для практичного навчання 
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добровольців. З другої половини 1899 року команда добровольців розпочала 

діяти самостійно. Преса повідомляла: «…Завдяки приватним особам 

Товариству представили будівельний матеріал і кошти на придбання 

парового насоса й обозу. Із другої половини минулого року (1899 

р.) пожежна дружина стала функціонувати як самостійне ціле нарівні з 

міською командою. Маючи депо, каланчу, обоз та численну команду з 

добровольців, товариство із цього часу є першим і поки єдиним у державі 

правильно організованим добровольчим товариством». І далі про обоз 

команди, який складався з: «парового одноциліндрового насоса шведської 

фірми «Людвігсберг», що діє двома рукавами й викидає струмені на 15 

сажнів заввишки, двох ручних насосів, одної лінійки з механічними та 

простими гальмами, одного багорного ходу, 3 діжок каретної роботи, 11 

драбин…». Згодом він збільшився: придбана механічна кінна 28 м з 

поворотною основою фірми «Магірус», з 1906 р. – «вуглекислий 

вогнегасник» (вода з діжки подавалася стиснутим газом від балона з СО2). 

Будівля депо була дещо змінена в порівнянні з початковим проектом. До 

п’яти виїздів добудували ще три. Розширення стаєнь і трубного сараю 

провели за рахунок приміщень для обслуги, яку перевели до окремої 

прибудови.  

Вже до літа 1900 року всі будівельні роботи були завершені. У липні 

відбулося врочисте освячення будівлі. У зв’язку з переходом Товариства на 

новий рівень виконання своїх обов’язків – як під час чергування, так і у 

випадках виїзду команди до місця подій, ще у лютому того ж року на 

загальних зборах затвердили інструкцію. Тепер уже чергові на каланчі 

відстежували пожежі, передавали про них умовним сигналом на інші пости, а 

тим часом чергова команда дружини через 24,5 сек стрімко покидала депо, 

прямуючи до місця пожежі. Попереду всіх мчав вершник з трубою, за 

гучними звуками якого на шляху обозу зупинявся вуличний рух. За ним 

щодуху, з дзенькотом сигнальних дзвоників, неслися візки з командою, 

діжками з водою, з драбинами і баграми, з санітарами. 
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1900 року Київське ДПТ нараховувало 157 дійсних членів. Пожежна 

дружина складалася з понад 50 добровольців. Керував дружиною начальник, 

який мав 2 помічників і 8 брандмейстерів, завідувача майна, сигналіста, 

лікаря та стройових і нестройових пожежних служників. Вони отримали 

право на носіння одностроїв, узявши за зразок форму одягу, затверджену 

МВС у 1895 році. Товариство спеціально тримало на службі досвідчених 

брандмейстерів, помічників та кучерів, що становили кістяк команди, а разом 

з ними в гасінні пожежі брали участь дружинники-добровольці. Для 

підвищення професійних навичок вони регулярно тренувалися на подвір’ї 

депо. У неділю відбувалися навчання, що збирало чимало публіки. З 1903 

року добровольці стали користуватись власною бібліотекою. 

Визначення чисельного складу дружини, її підрозділів, посадових 

обов’язків керівників покладалося на загальні збори Товариства. Згідно зі 

Статутом їх обирали терміном на три роки, а затверджував губернатор. 

Чергували брандмейстери зі своїми загонами добровольців цілодобово. Під 

час чергування брандмейстер був начальником дружини, керував виїздом і 

діями на пожежі. Життя добровольців страхували у товаристві «Голубий 

Хрест», дійсним членом якого було Київське ДПТ. Поліси забезпечували 

допомогу в разі смерті або втрати працездатності, а на випадок тимчасової 

непрацездатності видавалася добова сума грошей. 

Вдача та вишкіл дозволили київським дружинникам зрівнятись у 

професійний майстерності з вогнеборцями міської пожежної команди. 1902 

року у звіті губернаторові про їх діяльність голова ДПТ писав: «…значних 

успіхів Товариство домоглося шляхом введення суворої дисципліни, навчань 

та перевірочних тривог. По неділях у депо й на вежі проводилися навчання: 

добровольці піднімалися на поверхи по приставних драбинах, спускалися з 

вершини її по мотузках, проводили закладку коней і за згодою з 

домовласниками робили показове гасіння 4-поверхових будинків. Відмінної 

організації дій дружини команда добровольців тепер не тільки може 

конкурувати з міськими частинами, але і впливати на них, привносячи 
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різноманітні й корисні нововведення». Впевнившись в можливостях 

пожежної дружини, губернське управління визначило їй дільницю міста, на 

якій гасіння пожеж покладалося саме на добровольців. Окрім того, дружина 

мала право (на відміну від міських частин) виїжджати на всі пожежі в будь-

якій частині міста й навіть за його межі в радіусі до 25 верст. У червні 1906 

року фіксувався випадок пожежі, коли команда добровольців прибула на 

Деміївку раніше, ніж зібралися місцеві пожежники. Виїжджала команда й до 

Чернігівської губернії для гасіння пожежі у Микільській слобідці (нині район 

станції метро «Лівобережна»). 

З метою одержання власних доходів правління Товариства влаштувало 

при депо кузню, а також відділ пічників та сажотрусів. Суми надходили від 

проведення розваг, що проводилися в Києві (лотерей-алегрі, вистав, 

концертів, виставок одягу, роботи оркестру та ін.). Товариство отримувало 

допомогу від міста, страхових товариств і інших організацій. «Витрати, 

головним чином, припадали на утримання й платню кучерам, утримання 

коней, обмундирування, спорядження, закупівлю коней, ремонт будинків та 

обозу й виплату боргів – до 12000 рублів. Таке матеріальне становище – 

явище загальне для всіх пожежних добровільних організацій» – відзначалось 

у звіті 1912 року. 

Відзначаючи заслуги добровольців з охорони Києва від пожеж у день 

10-річчя з часу заснування Товариства, міський голова І. Дьяков у 

присутності «батьків міста» вручив прапор від міської думи начальникові 

Київської вільної пожежної дружини. Полотнище прапора було подвійне з 

шовкової тканини білого кольору, шите золотом. Древко прапора 

оксамитового кольору прикрашало вгорі золотим масивним списом, нижче 

якого до древка прикріплено бант зі стрічки з написом «Від міста Києва 

1906».  

У 1910-і році головою Товариства обрали К. Григоровича-Барського – 

видного губернського чиновника й діяча земства, депутата IV-ї Державної 

думи. До складу правління Товариства увійшли учасники страхового бізнесу. 
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Хто-хто, а вони були кревно зацікавлені в мінімізації втрат від пожеж. 

Заступник голови ДПТ Т. Потапович, член правління В. Немірич, начальник 

пожежної дружини П. Гільченко та ін. за основною своєю професією були 

чільними посадовцями страхових товариств. 

Правління Товариства брало активну участь у забезпеченні пожежної 

охорони міста. Влітку 1913 року ДПТ охороняло територію промислової 

виставки. Підготувало та провело VІІ-й з’їзд членів Імператорського 

Російського пожежного товариства. Під час Першої світової війни 

добровольці брали участь у відправленні на війну військового санітарного 

потяга, робили притулки для поранених. Їх техніку та особовий склад 

залучали до перевірки й охорони військових об’єктів. 

Київське ДПТ стає взірцем для наслідування. В місті на околицях 

з’являються нові Товариства при заміських дачах у Святошині, на Деміївці, 

Куренівці, Солом’янці, Трухановому острові, які за радянських часів 

реорганізуються на пожежні частини. Товариство мало вплив на діяльність 

міської пожежної команди. Надавало Товариство й допомогу у підготовці 

особового складу для заміщення керівних посад Київської пожежної 

команди. Таких налічувалося близько сорока, чотири з яких стали 

брандмайорами: С. Севастьянов, І. Пруський, В. Іванов та М. Варченко. 

Найбільше значення у становленні і розвитку пожежної безпеки 

починають відігравати страхові та пожежні громадські організації. На 

першому з’їзді пожежних та страхових діячів у Санкт-Петербурзі (1892) 

скликаного за ініціативи Російського технічного товариства прийняте 

рішення про утворення Російського добровільного пожежного товариства 

(1893). Громадські організації пожежного спрямування утворюються і в 

інших країнах, які діють і по нині: Міжнародна асоціація керівників 

пожежної охорони (IAFC) (1873), Національна асоціація протипожежного 

захисту (NFPA) (1896), Міжнародний технічний комітет із запобігання і 

гасіння пожеж (CTIF) (1900). Першим президентом останнього було 

призначено російського представника графа Комаровського. За сприяння 
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пожежних діячів проводяться відкриті міжнародні пожежні виставки, 

конгреси та з’їзд пожежних. Так в Росії у період 1892-1917 років проведено 8 

з’їздів пожежного товариства, а в 1912 в Санкт-Петербурзі 

відбувся VI міжнародний конгрес Міжнародної пожежної ради. 

 Міжнародні з’їзди пожежних діячів, що відбувались у визначений 

історичний період становлення пожежної охорони: Шлотенбург (1899), 

Париж (1900), Берлін (1901), були однією з форм впливу волонтерства на 

загальний стан пожежної безпеки у державах того часу. 

Це була золота епоха розвитку пожежної справи. Проте соціально-

політичні зміни державного устрою відіграли не менш значну роль у 

становленні пожежної охорони України, а ніж економічні. 

Історія подальшого розвитку пожежної охорони досить детально 

описана науковцями у багатьох працях та пов’язана із історією пожежної 

охорони СРСР [1;109; 86; 56]. 

У певний період радянської влади матеріально-технічне забезпечення 

та рівень державного управління пожежної охорони перебував на значно 

вищому рівні, а ніж у дореволюційний період. Однак централізація 

виконавчої влади внесла суттєві зміни в організацію діяльності пожежної 

служби – створена державна пожежна служба Радянської України керівним 

органом якої виступав Всеукраїнський центральний пожежний відділ (1921). 

Але підсилення системи державного управління знизило участь громадських 

пожежних товариств в державному регулюванні сфери пожежної безпеки, 

Російське пожежне товариство було ліквідовано (1919). При цьому 

відсутність економічних стимулів приводило до зменшення інноваційної 

діяльності. Пожежна охорона СРСР мала відмінні від решти світу 

особливості розвитку та уособлювалась досить високім рівнем організаційної 

діяльності. Так тільки у період 1921-1922 роки органами влади були прийняті 

декрети, постанови та інші документи державного регуляторного впливу у 

сфері пожежної безпеки: «Про заходи боротьби з пожежами»; «Про заходи 

для збереження пожежних обозів і утримання їх у бойовій готовності»; 
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«Строковим проведення протипожежних заходів в РРФСР»; «Про 

виробництво в місячний термін мобілізації коней, придатних для служби в 

пожежних командах в усіх радянських установах і підприємствах»; «Про 

облік пожежного майна в Республіці»; «Положення про Народний комісаріат 

внутрішніх справ Української РСР»; «Про організацію підвідділів пожежної 

статистики у статистичному відділі НКВС»; «Про місцеві бюджети»; «Про 

обов’язкове відрахування від прибутків страховими установами РРФСР на 

утримання місцевих пожежних організацій»; «Положення про Народному 

комісаріаті внутрішніх справ», в якому були сформульовані також завдання 

пожежної охорони і її організаційна структура. 

У період до 30-х років продовжувалась регламентація діяльності, а 

забезпечення пожежної безпеки на державному рівні відповідало виробничо-

територіальному принципу. Так, Постановою Ради народних комісарів СРСР 

«Про заходи охорони державних і мають державне значення підприємств, 

складів і споруд» (1927) встановлювалась особиста відповідальність за 

забезпечення пожежної безпеку керівників об’єктів, а відповідно до 

«Положення про органи державного пожежного нагляду Української РСР» 

(1927) запобігання виникненню пожеж було сферою Народного комісаріату 

внутрішніх справ. 

Досить вагомі зрушення у цей період відбувались у організації системи 

професійного навчання. Утворена мережа навчальних закладів: пожежного 

технікуму в Ленінграді, Центральних і районних пожежно-технічних курсів в 

містах Москві, Ленінграді, Іваново-Вознесенську, Курську, Свердловську, 

Казані, Сімферополі, Сочі, Саратові, Ростові-на-Дону, Новосибірську і 

Хабаровську. Організовувались короткострокові практичні курси для 

сільських пожежних в автономних республіках, областях, краях і губерніях. 

Зазначеному сприяло державне регулювання через прийняття відповідних 

розпорядчих документів: «Про заходи організації мережі спеціальних 

пожежно-технічних закладів» (1927) та «Про розгортання мережі 

спеціальних пожежно-технічних закладів» (1928). 
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Відбувались певні зрушення і в забезпеченні наукової діяльності. У 

1929 році при Центральному пожежному відділі створено науково-технічний 

комітет, а у 1930 році засновується Науковий пожежно-технічний комітет та 

створюється Всесоюзне наукове пожежно-технічне товариство. 

Болючим для пожежної охорони став період 1931-1934 років при 

тимчасовому перепідпорядкуванні Народному комісаріату комунального 

господарства. Однак із зміною державних оборонних пріоритетів, 

Постановою Центрального виконавчого комітету Ради народних комісарів 

СРСР утворено НКВС СРСР (1934) в структурі якої відновлюється пожежна 

охорона у вигляді Головного управління пожежної охорони (ГУПО) НКВС 

СРСР та починається процес державного регулювання системи пожежної 

охорони із урахуванням нових стратегічних напрямів довоєнного періоду 

[109]. 

За радянської доби ДПТ в Києві, переобравши правління, 

продовжувало діяти. Згодом затвердили новий статут. Склад Товариства мав 

більше 600 дійсних членів, 15 членів правління, майже 100 добровольців та 

34 найманого складу. 1922 року команда добровольців Товариства силами 

своєї майстерні повністю перейшла на авто, обоз якої складався з автолiнiйки 

«Полундра» з коловоротним насосом, автоцистерни «Дружинник» з 

відцентровим насосом та автоцистерни «Трубник» на 250 відер води (3,2 м
3
) 

з ручним насосом. 

1921 року Київське ДПТ відзначило 25 років своєї діяльності. Воно 

вважалося найкращим в СРСР. У вересні 1923 року «за героїчне й 

революційне ставлення до пожежної охорони міста» ДПТ занесли на 

«Червону Дошку» пошани, а відділ комунального господарства міста 

нагородив його Червоним прапором. 1925 року команда виїжджала за 

викликами близько 200 разів, з них 150 – до свого району в радіусі 3,5 

версти. Комунальний відділ за власний рахунок відпускав для виїзду й 

роботи на пожежах найманий склад людей на повному утриманні, фураж, 

коней, бензин, рукави, а також ремонтував приміщення й забезпечував 
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опалення. Для заробітку грошей влаштовували концерти, спектаклі, гуляння. 

Видавали газету-інструкцію, знайомили населення з правилами пожежної 

безпеки. При Товаристві функціонував відділ у складі 75 сажотрусів. Вони 

надавали послуги 2100 домоуправлінням. Працювала кузня, що виробляла 

різноманітний протипожежний інвентар.  

Пожежне депо спочатку використовували за призначенням у складі 

комунальної пожежної команди, проте згодом обоз перевели до нового 

приміщення, зведеного в 1927-1928 роках для охорони Лук’янівки і Шулявки 

на Лагерній вулиці (тепер Маршала Рибалка). У старій будівлі залишилася 

служба сажотрусів. На початку 1930-х каланчу розібрали. А коли більшість 

будівель перевели на центральне опалення, колишнє пожежне депо 

добровольців віддали під меблевий магазин. У 1989 році його розібрали. 

Після неодноразових спроб Київське ДПТ ставило за мету об’єднати навколо 

себе громадськість міста. На І-му Всеукраїнському з’їзді добровільних 

пожежних товариств, який відбувся у Харкові в січні 1934 року, ухвалили 

постанову про об’єднання пожежних товариств Київщини під управлінням 

міського Товариства і перейменували його на обласне ДПТ, щоб у 

подальшому перетворити на республіканське. Але НКВС СРСР приймається 

рішення про згортання діяльності ДПТ. На підставі постанови РНК СРСР 

1935 року за № 924 ДПТ у Києві ліквідували, а фінанси і майно (будівлі, 

пожежний автотранспорт та оснащення тощо) передали міській пожежній 

команді. Становище погіршила постанова РНК СРСР 1940 року, що 

затвердила новий «Типовий статут добровільного пожежного товариства», 

відповідно до якого діяльність їх різко обмежувалася тільки рамками міст і 

не поширювалася на сільську місцевість. Статут повністю виключав зі сфери 

діяльності товариства добровільні пожежні дружини, а замість цього 

передбачалося мати тільки осередок ДПТ. У повоєнний період, за рішенням 

виконкому Київської міськради 1944 року, в столиці знову організували 

Добровільне пожежне товариство. На І-й конференції було затверджено 

Статут міського ДПТ, обрали головою С. Баскакова. В січні 1955 року 
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виконком Київської облради ухвалив рішення «Про розширення діяльності 

міського добровільного пожежного товариства на область». Нова 

реорганізація сталася 1976 року. За наказом МВС СРСР 1975 року № 0661 

«Про організаційно-штатні питання» ДПТ було розділене на ДПТ міста та 

області. 

Слід звернути увагу на наступне. Зазначені заходи державного 

регулювання прямо підтверджують висловлене припущення щодо  

правильності визначення початку формування основ Цивільної оборони 

СРСР – початок 30-х років (ІІ етап). Саме в цей час вводиться поняття 

«протипожежна оборона» та починається процес воєнізації пожежних 

підрозділів. Про це свідчать наступні факти: організація Факультету 

інженерів протипожежної оборони НКВС СРСР (1936) та Центрального 

науково-дослідного інституту протипожежної оборони НКВС СРСР (1937), а 

також Наказ НКВС СРСР №0192 щодо реалізації Постанови РНК СРСР № 

165/341 «Про воєнізованої пожежної охорони НКВС» (1938). 

Упорядковуються питання організаційної діяльності, затверджуються 

«Положення про Державний пожежний нагляд і про міську пожежну 

охорону» (1936), «Положення про пожежну охорону сільських населених 

пунктів» (1939), «Бойовий статут пожежної охорони» та «Статут внутрішньої 

служби в пожежній охороні» (1940). Саме в цей період відновлюється робота 

Добровільного пожежного товариства, починають організовуватись 

добровільні пожежні дружини.  

Із початком Другої Світової Війни на території СРСР підрозділи 

пожежної охорони змінюють організацію діяльності у відповідності до 

обставин військового стану. Одними із перших в обставинах війни почала 

працювати пожежна служба України. Всі підрозділи служби в містах були 

зосереджені в складі місцевої протиповітряної оборони (МППО) з 

оперативним підпорядкуванням управлінням та відділам пожежної охорони 

НКВС УРСР, а особовий склад переведений на посилений режим роботи та 

казармене положення [86]. 
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В СРСР з метою забезпечення обороноздатності держави вводиться 

загальна підготовка до протиповітряної і протихімічного обороні. Своє місце 

в системі посідає протипожежна оборона. Починається прискорена 

підготовка інженерів протипожежної служби, формуються підрозділи 

протипожежної оборони. Так у перший місяць війні посилена пожежна 

охорона та за планами військового часу відновлено навчальний процес на 

факультеті інженерів протипожежної оборони Ленінграду. У Харкові і Києві 

формувалися полки протипожежної оборони із забезпеченням їх технікою і 

обладнанням. В Москві сформовано окремий комсомольсько-молодіжний 

полк протипожежної оборони у 5 тисяч осіб. 

У роки війни на пожежних країни випало багато тяжких випробувань 

щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах безпосередньо 

пов’язаних із посиленням постової і дозорної служб, попередження та 

гасіння пожеж в умовах повітряних нальотів противника. Окреме місце 

займала масова протипожежна пропаганда та навчання цивільного населення 

прийомам гасіння запалювальних бомб, організації протипожежного захисту 

будівель і споруд. Для виконання цих завдань, тільки у період 1942 р., у лави 

пожежних було зараховано більше 5 тисяч жінок. До кінця війни число жінок 

в пожежній охороні становило 11% від загальної її чисельності. Жіночі 

пожежні команди успішно гасили пожежу, багато з них були нагороджені 

урядовими нагородами. 

У період 1943-1946 років продовжується воєнізація пожежної охорони 

(ВПО). На звільнених територіях Українських міст: Харкова, Одеси, 

Луганська, Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Сталіно (Донецька), 

Макіївки, Запоріжжя, Миколаєва, Львова, Дрогобича, Борислава реалізується 

Указ  «Про поширення на особовий склад ВПО НКВС СРСР 

Дисциплінарного статуту Червоної Армії» (1944). Воєнізація 

підкріплювалася низкою документів: «Положення про воєнізовану пожежну 

охорону МВС СРСР» (1946) «Положення про проходження служби 

сержантським і рядовим складом ВПО МВС СРСР» (1946). 
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Основними особливостями післявоєнного періоду розвитку пожежної 

охорони була з одного боку воєнізована організація підрозділів пожежної 

охорони, яка фактично зберігалась до розпаду СРСР, а з другого – відступ від 

поняття «протипожежна оборона». Про що засвідчує зміна назв навчальних 

закладів у період 1946 року із виключенням словосполучень «протипожежної 

оборони» на «пожежно-технічні». 

Період з 1946-1966 років став одним із складних в історії пожежної 

охорони. Розвиток пожежної охорони в цей період не був однозначним. З 

одного боку підрозділи пожежної охорони продовжували успішно 

виконувати поставлені перед ними завдання щодо попередження та гасіння 

пожеж,  удосконалювалась організація служби, запроваджувались 

нормативно-правові акти у сфері пожежної безпеки, а з іншого – відсутність 

чіткої стратегії розвитку служби призводила к постійним реорганізаціям. У 

1946 році проведено скорочення загальної чисельності ВПО на 44 тисяч осіб 

по всьому СРСР, функції пожежної охорони розділяються. В НКВС 

зорганізується Головна пожежна інспекція, а пожежні підрозділи ГУПО та 

функція пожежогасіння передається до наркоматів і виконкомів рад. У 1954 

році припиняється дія «Положення про проходження служби офіцерського 

складу МВС СРСР» (1943) військова форма і погони для особового складу 

ВПО за рішенням Ради Міністрів СРСР в 1956 році скасовуються і 

заміняються формою неармійського зразка, але із збереженням спеціальних 

звань. У тому ж 1956 році функції попередження і гасіння пожеж знову 

об’єднуються і покладалися на загони і самостійні воєнізовані пожежні 

частини (СВПЧ). Проте з 1957 року розпочинається нова реорганізація, що 

поділила пожежні команди на міські, відомчі, професійні з охорони об’єктів, 

місцеві з охорони райцентрів з різними підпорядкуванням, положеннями, 

правами і пільгами. Зазначене значно знизило рівень державного управління 

у сфері пожежної безпеки країни і в цілому шкодило пожежній справі. При 

цьому підрозділи СВПЧ МВС стали прівелегірованими у матеріальному та 

технічному забезпеченні. 
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Серйозні зміни організації діяльності пожежної охорони відбулися в 

1960 році. Відповідно до наступної хвилі реорганізації, запровадженої 

Постановою Ради Міністрів СРСР №44-16 (1960), МВС СРСР було 

ліквідовано, а його функції передані МВС союзних республік. Зупиняє свою 

діяльність ГУПО МВС СРСР, і з цього моменту і протягом наступних шести 

років єдиного органу з управління пожежною охороною в СРСР не існувало. 

Постановою Ради Міністрів СРСР «Про порядок організації ВПО в 

містах та на об’єктах народного господарства СРСР» (1966) розпочинається 

етап заміни пожежної охорони на ВПО, що в певній мірі сприяв розвитку 

пожежної охорони [17]. 

Саме в цей період відновлюється процес формування і реалізації 

радянської стратегії пожежної автомобільної промисловості, що 

розпочинався у 50-х роках. Відбувається побудова перших зразків і 

модельних рядів новітньої пожежної техніки. В СРСР остаточно формується 

особлива система інженерної побудови пожежних машин, що чітко 

відрізняється від європейської та американської автомобільних концепцій. 

Запрацювала науково-дослідницька база пожежної охорони, на практиці 

реалізуються новітні системи порошкового та комбінованого пожежогасіння. 

Однак темп інноваційного розвитку у 80-х роках знижується, а у 1985 

більшість серійної пожежної техніки знімається з виробництва [62].  

Загальний матеріально-технічний стан пожежної охорони залишався на 

незначному рівні, а другорядне ставлення органів влади до забезпечення 

системи пожежної безпеки, на тлі підвищення техногенної та пожежної 

небезпеки промислового виробництва, негативно впливало на рівень 

кількості пожеж. Не виконання вимог будівельних норм щодо побудови 

розвинутої мережі пожежних частин впливало на зниження оперативності 

реагування пожежних підрозділів на пожежі. Як наслідок, зростав час гасіння 

пожеж, що призводило до великомасштабних пожеж, які завдавали значних 

матеріальних збитків, зростали і випадки загибелі людей на пожежах. При 

цьому більшість пожеж та їх трагічні наслідки державною владою 
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замовчувалась і тільки пожежі, які виходи за рамки внутрішньодержавної 

проблеми набували фактажу: 

– Ельбарусово (1961). У наслідок пожежі в школі загинуло   110 людей, 

з них 106 – діти у віці від трьох до п’ятнадцяти років; 

– Ігарка, (1962). В результаті розповсюдження пожежі із складу готової 

продукції перевалочного комбінату згоріли 65 житлових і адміністративних 

будівель міста. Про кількість загиблих та травмованих не повідомлялось; 

– Кіров, (1968). Вибух і пожежа на стадіоні «Трудові резерви» 29 

загинули на місці, ще 88 поранені, пізніше в лікарнях померли ще шестеро 

осіб; 

– «Сибірська пожежа», (1972). У наслідок лісових та торф’яних пожеж 

у Європейській частині країни згоріло 19 поселень, загинуло 104 людини, 

вогонь знищив близько 700 тисяч гектарів лісу; 

– Москва (1977). В результаті пожежі, що виникла у верхніх поверхах 

готелю «Росія» загинули 42 людини, 52 людини постраждали, в тому числі 

13 пожежних, які отримали опіки та отруєння. 

Саме ця пожежа в самому центрі столиці Радянського союзу 

спричинила не аби який резонанс у світовому суспільстві у зв’язку із 

загибеллю іноземних громадян. Тільки завдяки відверто героїчним діям 

пожежних з палаючої будівлі було врятовано понад тисячу осіб. 

Зазначені обставини змушували виконавчу владу здійснити заходи 

відповідного державного регулювання щодо посилення заходів пожежної 

безпеки. Таким чином Радою Міністрів СРСР прийнята Постанова «Про 

заходи щодо підвищення пожежної безпеки в населених пунктах і на 

об’єктах народного господарства» (1977) та затверджено «Положення про 

Державний пожежний нагляд СРСР» (1977) [56]. 

Наступні великі пожежі призвели до значних техногенних та 

соціальних катастроф на території СРСР: 

п. Машіністов, Самарська область (1980). В результаті витоку з 

залізничної цистерни скрапленого газу стався вибух з послідуючою 
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пожежею. Загинув 41 чоловік, і ще близько 200 отримали опіки і травми 

різного ступеня тяжкості. 

Черонобиль (1986). Пожежа на Чорнобильській АЕС призвела до 

найбільшої техногенної катастрофи в Світі. У гасінні брали участь 69 

пожежних, перші 28 пожежних отримали смертельну дозу радіації. 

Ленінград (1988). Пожежа в бібліотеці Академії наук СРСР призвела до 

знищення 1/3 всього газетного фонду, а також близько 300 тисяч книг, 

серйозно пошкоджено 3,5 мільйона одиниць друкованих видань. 

Уфа (1989). Два зустрічних пасажирських поїзда загорілися через 

скупчення газу з пошкодженого газопроводу. Загинули від 575 до 645 

чоловік, з них 181 дітей, поранені більше 600 осіб. 

Трагічні обставини змусили визнати значну передову роль підрозділів 

пожежної охорони у забезпеченні системи захисту населення та докорінно 

змінили державний підхід щодо забезпечення безпеки населення та 

територій. Першим, за останніх років існування Радянського союзу, під 

вимоги суспільної небезпеки реформувались підрозділи пожежної охорони. 

Відповідно до Наказу МВС СРСР «Про створення восьми регіональних 

спеціалізованих загонів по здійсненню першочергових рятувальних робіт в 

регіонах, які зазнали стихійних лих» (1989) розпочато реформування 

пожежної охорони в протипожежну та аварійно-рятувальну службу [49]. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що пожежна охорона має 

давню історію становлення яку можна виділити у певні історичні періоди, 

зокрема: 

– античного періоду (до 1000 р.); 

– період середньовіччя (1000 р. – 1500 р.); 

– період раннього часу (1500 р. – 1800 р.); 

– нового періоду (1800 р. – 1900 р.); 

– новітнього періоду (1900 р. – 2000 р.); 

– сучасного періоду (2000 р. – сьогодення). 
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Останнім трьом періодам формування і розвитку пожежної охорони 

відповідають наступні етапи безпосередньої історії пожежної охорони в 

Україні: І етап (1892 – 1918) інженерного прогресу; ІІ етап (1918 – 1930) 

організаційної перебудови; ІІІ етап (1930 – 1946) воєнізації; ІV етап (1946 –  

1966) реформаційної невизначеності; V етап (1966 – 1977) технічного 

переоснащення; ІV етап (1977 – 1990) прогресуючого застою. 

Загалом історію пожежної охорони України в часи СРСР слід вважати 

періодом застійного розвитку, основи якого і досі впливають на формування 

цивільного захисту в Україні. 

Другорядне ставлення до проблем пожежної безпеки, пов’язане із 

зниженням темпів промислового розвитку та спустошенням економічного 

потенціалу держави через першочерговість реалізації завдань оборонного 

комплексу, призводило до низького рівня матеріально-технічного 

забезпечення пожежної охорони, а в цілому до неспроможності системи 

державного управління забезпечити захист громадян від наростаючих загроз 

техногенної та пожежної небезпеки. 

Військовий устрій єдиної, дійсно діючої, державної системи реагування 

на небезпечні події звичайно відіграв свою роль при ліквідації надзвичайних 

ситуацій. Переламним етапом в системі розвитку державної пожежної 

охорони стала аварія на ЧАЕС, ліквідація наслідків якої чітко встановила 

вагомість служби в системі державної безпеки. Підрозділи пожежної охорони 

набули статусу основних сил реагування, що перші приймали участь у 

ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

Практичне реагування підрозділів на всі види можливої небезпеки, відіграло 

важливе значення у розширенні функцій служби та формуванні на її основі 

протипожежної та аварійно-рятувальної служби наприкінці існування СРСР. 

Отже, основою системи реагування і запобігання у сфері цивільного 

захисту України є адаптована до вимог сьогодення система державної 

пожежної охорони, функціональна значимість якої обумовлена історією її 

розвитку. 
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1.2  Зарубіжний досвід у сфері пожежної безпеки  

Зарубіжний досвід у сфері пожежної безпеки демонструє, що найбільш 

раціональним засобом протипожежного захисту є організація добровільної 

пожежної охорони (ДПО). Так у більшості країн світу ДПО організована на 

принципах певного стимулювання. Робота в ДПО стимулюється пільгами, 

погодинною оплатою праці та іншими заохоченнями за виконання 

поставлених завдань. Під час вивчення досвіду добровільних пожежних 

служб ряду передових країн світу необхідно звертати увагу на 

адміністративний і політичний устрій тієї чи іншої європейської країни. 

Різний устрій країн позначається  на побудові пожежних служб та їх 

завданнях. Відомості про пожежні служби країн Європи отримані з 

публікацій на пожежну тематику у виданнях європейських країн та інтернет 

ресурсів. 

Завданнями пожежної служби Французької Республіки є запобіжні та 

захисні заходи проти пожеж, нещасних випадків, катастроф. У взаємодії з 

іншими службами пожежники також виконують рятування людей, захист 

життя, майна. У Франції з 248 300 борців з вогнем, лише 52 700 – 

професіонали. Інші – добровольці. У великих містах, на які доводиться 

найбільша кількість надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж, їх 

ліквідацією займаються професіонали. У Парижі та Марселі функція гасіння 

пожеж покладена на воєнізовані формування, що перебувають у 

підпорядкуванні префектури. В той же час, у провінції основна «ударна 

сила» – добровольці. Місцеві пожежники, крім гасіння пожеж, виконують 

функції рятувальників: надають допомогу при ДТП, опіках, отруєннях, 

охорони навколишнього середовища тощо. Здоров’я кандидата та його 

придатність перевіряє спеціальна медична комісія, він не повинен мати 

судимості, тільки після складання іспиту з ним укладають контракт на п’ять 

років. Після цього добровольця включають у графік чергувань, що 

попередньо погоджують із його керівництвом за основним місцем роботи. 
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Пожежники-добровольці отримують винагороду у вигляді погодинної 

оплати праці, яка відповідно до Закону від 3 травня 1996 року: не 

обкладається податком; не береться яким-небудь соціальними 

відрахуваннями; не підлягає передачі іншій особі; не підлягає зверненню 

стягнення; може поєднуватися з будь-якими іншими доходами і соціальними 

пільгами. 

Гонорар пожежника-добровольця є матеріальною винагородою за 

надання оплачуваних послуг. 

Пенсія ветерана добровільної пожежної охорони – достатньо непросте 

явище. Пенсія призначається пожежнику-добровольцю після його відходу зі 

служби лише в тому випадку, якщо пожежник провів на службі необхідну 

мінімальну кількість років – тобто в деякому роді представляє з себе 

компенсацію за виконання загальнокорисних робіт і вдячність за роки, 

проведені на службі. Відповідно до закону № 99-128 від 23 лютого 1999 року 

умови призначення пенсії були спрощені. Зміни торкнулися скасування 

обов’язкової умови щодо мінімального віку, необхідного для призначення 

пенсії пожежнику-добровольцю. Єдиним обов’язковою вимогою для 

призначення пенсії, на даний момент, є мінімальний стаж служби – 20 років. 

Вона, як і погодинна оплата праці: не обкладається податком; не береться 

яким-небудь соціальними відрахуваннями; не підлягає передачі іншій особі; 

не підлягає зверненню стягнення; може поєднуватися з будь-якими іншими 

доходами і соціальними пільгами. 

Згідно зі Статтею № 3 Закону № 99-128 від 28 лютого 1999 року пенсії 

ветеранам добровільної пожежної охорони фінансуються за рахунок внесків 

органів місцевого самоврядування та публічних установ, що відповідають за 

діяльність добровільної пожежної охорони. Здійснення виплат проводиться 

Пожежно-рятувальним Департаментом на території, за яким пожежник-

доброволець був закріплений і виконував свої обов’язки найбільш тривалий 

відрізок часу. Добровольці мають право на відпустку в будь-яку пору року. 
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Починаючи з 2008 року, пожежникам-добровольцям за участь у 

рятувальних операціях встановлена наступна погодинна ставка винагороди: 

керівники підрозділів – 10,49 євро; командири відділень 7,5 євро; пожежники 

– 6,7 євро. Крім того, у Франції пожежникам-добровільним передбачена 

надбавка до основної пенсії: 20 років стажу – 450 євро на рік; 35 років і 

більше -1800 євро на рік. 

Управління пожежною службою Греції здійснюється згідно з Актом 

№ 1461 від 1930 року (з доповненнями). Боротьба з пожежами та пожежна 

профілактика відносяться до компетенції Міністерства юстиції. Керівництво 

пожежною службою здійснює Генеральний штаб, який знаходиться в м. 

Афіни. Професійні пожежні частини укомплектовані пожежниками 

загальною чисельністю 9 300 чоловік. З 1994 року у невеликих 

муніципалітетах дозволено створювати добровільні пожежні бригади, 

чисельність яких на 2013 рік складала 1 986 добровольців. 

Завданнями пожежної охорони Греції, є боротьба з пожежами, 

допомога під час автодорожніх пригод, допомога під час нещасних випадків, 

коли потрібні роботи, пов’язані з підйомом вантажів, допомога під час аварій 

з пожежонебезпечними матеріалами, допомога під час стихійного лиха та 

техногенних аварій, допомога під час повеней, здійснення технічної 

допомоги, проведення рятувальних операцій. 

У Греції добровільна пожежна охорона отримала широке поширення 

після надзвичайної ситуації 2005 року, пов’язаної з виникненням великих 

лісових пожеж і продовжує ефективно взаємодіяти спільно з професійною 

пожежною охороною. 

Добровільна пожежна охорона Греції створена на підставі 

національного закону Греції про Добровільної пожежної охорони, відповідно 

до якого розроблені закони про Добровільної пожежної охорони в провінціях 

Греції. 

Пожежна охорона Греції поділяється на 2 види: державна і приватна, а 

також інтенсивно розвивається добровільна пожежна охорона. Принцип 



37 
 

змішаного комплектування в пожежних частинах визначений виходячи з 

оперативної обстановки (в період особливого протипожежного режиму) – 

тобто в пожежній частині добровольці доповнюють чергову зміну 

професійних пожежних і несуть з ними спільне чергування. 

Пільги та соціальні гарантії ДПО Греції: оплата участі добровольців у 

спеціальних операціях; отримання зарплати за основним місцем роботи за 

час, проведений на оперативній роботі в ДПО; моральне стимулювання у 

вигляді нагород, відзнак, громадської подяки; безкоштовна видача 

обмундирування, харчування в період служби в підрозділах ДПО; надання 

відпусток в будь-який час; витрати на щорічні медичні обстеження. Пільги та 

соціальні гарантії встановлюються органами місцевого самоврядування. В 

цілому через події в країні економічної кризи відбувається повсюдне 

скорочення соціальних пільг і гарантій для всіх видів пожежної охорони. 

Вікова межа грецьких добровільних пожежних: 18 – 60 років, в залежності 

від результатів медичної комісії.  

Рівень підготовки добровольців Греції знаходиться на рівні 

професійних пожежників. Для навчання, як для добровільних, так і для 

професійних пожежних Греції впроваджена 300 годинна програма 

підготовки. Якісний відбір здійснюється після медичного і спеціального 

тестування. Добровольці проходять спеціальну підготовку, після чого здають 

іспити і тільки після цього з ними укладають контракт. Після навчання 

добровольця включають в графік чергувань, який попередньо погоджують з 

його керівництвом за основним місцем роботи. Графіки чергувань всіх 

добровольців (з урахуванням постійної, 20-хвилинної, часової готовності) 

викладаються в електронному вигляді для диспетчерських пунктів 

професійної пожежної охорони, Координаційного центру та громадської 

організації «Спай». 

Розглянемо приклад добровільної пожежної охорони Італійської 

Республіки. Пожежна охорона Італії налічує 48 930 пожежних, з яких 

20 060 – добровольці. Національна асоціація добровільних пожежних Італії 
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створена відповідно до Декрета Президента Італії «Про добровільну 

пожежну охорону» від 18 грудня 1972 року і є членом Всесвітньої Асоціації 

Добровільних пожежних. Добровільні пожежні підпорядковані 

Національному корпусу пожежників, який знаходиться у віданні 

Міністерства внутрішніх справ. Національний корпус пожежних має у 

своєму складі добровольців, головним чином, з числа професійних 

пожежних, що знаходяться на пенсії. При виході на пенсію пожежні за 

законом автоматично зараховуються в добровільний резерв. Загони 

добровільної пожежної охорони знаходяться в постійній бойовій готовності і 

повинні прибути до місця збору в середньому за 10 хвилин. Оповіщення про 

надзвичайну ситуацію проводиться по телефону або пейджеру операторами 

пожежних частин. На півночі і в південно-центральній частині Італії 

добровільні пожежні мають таку ж уніформу, транспортні засоби та 

обладнання, як і постійні співробітники. Асоціація добровільних пожежних 

забезпечує своїх співробітників спеціальним обладнанням, технікою, 

уніформою; здійснює страхування, професійну підготовку, ремонт 

транспортних засобів тощо. 

На території Італії функціонують близько 300 загонів добровольців, які 

є основним резервом Національного корпусу пожежників. У Статуті 

Національної Асоціації добровільних пожежних вказані такі основні 

завдання добровільної пожежної охорони: сприяння Національному корпусу 

пожежників у ліквідації надзвичайних ситуацій по всій Італії; здійснення 

протипожежної профілактики; сприяння у навчанні громадян, проведенні 

досліджень, здійснення заходів щодо поліпшення умов служби в 

добровольчих загонах, взаємодія з адміністрацією; організація та проведення 

урочистих заходів, культурно-дозвільної роботи; проведення заходів щодо 

забезпечення соціальних прав особового складу; організація роботи 

громадських об’єднань; підвищення рівня суспільної самосвідомості та 

авторитету пожежної служби; організація профорієнтаційної роботи з 

освітніми установами; організація системи взаємодопомоги між 
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добровольцями; взаємодія з відповідними компетентними органами з питань 

потреб і потреб служби; виконання будь-яких інших дій, які можуть 

полегшити або посприяти досягненню цілей асоціації. 

Для вступу до лав добровільної пожежної охорони національної 

корпусу пожежних необхідно подати заяву до управління пожежної охорони 

району та пройти медичну комісію. 

До лав добровільних пожежних не приймаються особи, дезертирували 

зі служби в армії або ухиляються від служби в збройних силах. Заборонено 

суміщення служби в добровільній пожежній охороні зі службою чи роботою 

в державній пожежній охороні, поліції, збройних силах, в компаніях, чий 

бізнес пов’язаний з виробництвом пожежного обладнання та техніки. 

Після подачі заяви кандидатом на вступ у добровільну пожежну охорону та 

проходження комісії всі документи направляються до Головного управління 

протипожежної служби Міністерства внутрішніх справ для узгодження. 

Прийнятий на службу доброволець проходить курс навчання в кількості 120 

годин, здає випускний іспит і може бути допущений до виконання 

функціональних обов’язків. 

Місцева адміністрація надає площі та будівлі для дислокації загонів. 

Витрати з електропостачання, опалення, водопостачання, на телефонний 

зв’язок покладені на муніципальні бюджети. Міністерство внутрішніх справ 

забезпечує поставку, технічне обслуговування та ремонт транспортних 

засобів та обладнання, необхідних для проведення рятувальних операцій; 

оплату послуг з підготовки кадрів, навчання, страхування і пенсійні 

відрахування; засоби індивідуального захисту і засоби зв’язку. 

У Фінляндській Республіці, територія якої 337 тис. км, кількість 

населення – 5 078 тис. чол., адміністративний поділ – 12 губерній, боротьба з 

пожежами та пожежна профілактика входять до компетенції Міністерства 

внутрішніх справ, а Міністерство охорони навколишнього середовища видає 

норми пожежної безпеки, що стосуються будівельних конструкцій та 

обладнання будівель.  
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На рівні губерній МВС та адміністрації губерній здійснюють нагляд за 

діяльністю пожежної та рятувальної служб. Відповідальними за гасіння та 

профілактику пожеж на місцевому рівні є муніципалітети. Закон про 

пожежну і рятувальну службу прийнятий у 1975 році. Усі 50 муніципалітетів 

мають професійну пожежну охорону. Загальна чисельність пожежної служби 

складає 19895 чоловік, в т.ч. 9511 професійних пожежників та 10384 

добровольців. Завданнями пожежної служби Фінляндії є: 

– гасіння і профілактика пожеж; 

– проведення рятувальних операцій у разі нещасних випадків; 

– координація дій інших організацій, які допомагають рятувальній 

службі; 

– швидка медична допомога. 

За даними із загальної кількості виїздів, яка становить близько 42000 на 

рік, приходиться: на пожежі у будівлях – 14,3%; інші пожежі – 21,6%;  

нещасні випадки – 39,6% (з них 13,5%) – транспортні пригоди);  хибні 

виклики – 24,5%.  

Витрати на утримання пожежної охорони і рятувальної служби 

становлять 218506,3 тис. доларів США. 

Загальні витрати на пожежну і рятувальну службу (на федеральному та 

муніципальному рівні) становлять 332 фінські марки (43,03 долара США) на 

одного жителя країни за рік. 

У Данії, що розташована на території 44,5 тис. км
2
, з кількістю 

населення 5 197 тис. чол., адміністративний поділ – 14 амтов, 2 особливі 

адміністративні одиниці, Фарерські острови та о. Гренландія. 

Законом держави у 1992 р. передбачено, що боротьба з пожежами та 

пожежна профілактика належать до компетенції Міністерства внутрішніх 

справ. На місцях відповідальність за гасіння і профілактику пожеж несуть 

муніципалітети. 
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Завдання пожежної охорони Данії полягає у гасінні пожеж, ліквідації 

інцидентів з небезпечними матеріалами, а у м. Копенгагені це ще й швидка 

медична та рятувальна служби. 

Витрати на утримання пожежної охорони становлять приблизно 554 млн. 

датських крон за рік, що на 1 жителя країни 108 датських крон (12 доларів 

США). 

Кожна країна Європи по-своєму визначає завдання, які повинна 

вирішувати пожежна служба країни. Наприклад, гасіння пожеж складає лише 

9,1% від загальної кількості виїздів пожежників в Австрії і до 36,5% – в 

Греції.  

Таким чином, загальним завданням для пожежних служб у всіх країнах 

Європи, в тому числі і в Україні, є боротьба з пожежами та попередження 

пожеж. Крім того, до основних завдань пожежної охорони відносяться, 

наприклад, в Україні – рятування людей, надання допомоги в ліквідації 

наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха, у Бельгії завданням пожежної 

охорони є надання медичної допомоги, у Німеччині до завдань входять 

рятування тварин, у Греції – допомога у разі автодорожніх пригод. 

У структурі пожежних служб Європи проявляються певні 

закономірності. Пожежні служби більшості країн Європи поділяються на 

державні, професійні та добровільні. В деяких країнах є ще такі види 

пожежних служб, як змішані. Державні пожежні служби формуються 

залежно від адміністративного поділу країн. Професійні пожежні служби 

формуються, як правило, на великих підприємствах, а добровільні пожежні 

служби створюються і функціонують відповідно до діючого законодавства 

кожної окремої країни. 
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1.3 Основні методологічні підходи до здійснення державного управління  

у сфері пожежної безпеки в Україні 

Виникнення нових загроз, таких, як терористичні атаки, гібридні війни, 

зміна економічної системи України, запровадження при цьому європейських 

стандартів управління та підходів для забезпечення пожежної безпеки, 

виведення на перший план забезпечення потреб особи громадянина України у 

захисту та особистій безпеці як першочергового завдання публічного 

управління, вимагає запровадження нового методологічного  підходу до 

розгляду способів та методів на яких базується функціонування системи 

забезпечення пожежної безпеки в Україні.  

Застосування не тільки якісних, часто суб'єктивних суджень, а і 

залучення математичного кількісного інструментарію для  оцінки  ризиків,  

розрахунок ймовірностей виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій (подій) у  

практичну діяльність органів публічної влади є досить актуальними. 

Проблеми публічного управління у сфері пожежної безпеки на 

загальнодержавному рівні, розуміння сутності ризик-орієнтованого підходу на 

основі визначення ймовірностей настання тих чи інших подій, створення 

системи інформаційно-аналітичного забезпечення загальної та галузевої 

діяльності органів пулічного управління, проблеми страхування від пожежних  

ризиків, висвітлювали такі науковці, як: І.М. Абдурагімов, М.В. Андрієнко,  

С.О. Андрєєв, Б.М. Гамалюк, З.Г. Гонтар, І.П. Кринична, В.О. Костенко, 

О.В. Міллер, Є.О. Романенко, В.В. Тютюник. Вони з позицій різних 

методологічних підходів досліджували державне управління у сфері забезпечення 

пожежної  безпеки  в Україні.  

У дисертації Доманського В.А. здійснено комплексний аналіз 

державного управління пожежною безпекою в умовах нової суспільно-

політичної ролі держави в про6 цесі розвитку державотворення в Україні, 

узагальнено історичний досвід формування і розвитку державного 

управління у сфері пожежної безпеки зарубіжних країн і України, а також 

розкрито зміст принципів, функцій, методів і форм державного управління у 
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цих країнах за умов історичної зміни змісту та характеру державного 

управління, визначено найбільш важливі особливості організаційного та 

правового забезпечення пожежної безпеки в зарубіжних країнах, які 

пропонуються для впровадження в діяльність органів державної пожежної 

охорони України, досліджено сутність цілісної моделі державного 

управління у сфері пожежної безпеки України і розроблено пропозиції 

стосовно правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування у цій сфері, удосконалено понятійний 

апарат сфери цивільного захисту, зокрема уточнено зміст таких понять: 

"безпека", "техногенна безпека", "природна безпека", "пожежна безпека", 

"пожежна охорона", "вимоги пожежної безпеки", "примусовий захід", 

"експертиза з питань пожежної безпеки", "пожежно-рятувальна служба", 

"оперативно-тактичні дії підрозділів пожежно-рятувальної служби", 

"розслідування пожежі", "пожежно-технічна експертиза", що розкривають усі 

аспекти функціонування структури системи державного управління у цій 

сфері та її складової – державної пожежної охорони, запропоновано зміни до 

законодавства з пи6 тань пожежної безпеки, запропоновано основні 

принципи подальшого реформування органів управління державною 

пожежною охороною у контексті вимог Концепції адміністративної реформи 

в Україні з урахуванням розроблених дисертантом концептуальних та 

науково-методичних положень та вдосконалення організаційно-правового 

механізму управління у сфері пожежної безпеки, який створюватиме умови 

для якісного здійснення змістовно визначених функцій обліку та аналізу, 

планування, організації і координації, контролю та стимулювання [22] 

Аналіз наукового доробку  названих науковців, а також інших дослідників 

проблеми державного управління у сфері пожежної безпеки, дозволив виявити 

тенденції та окреслити основні методологічні підходи, які існують у науковій 

думці щодо базису, на якому ґрунтується побудова всіх теоретичних і практичних 

підходів у сфері забезпечення пожежної безпеки в Україні. Отже, існує 
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потреба у систематизації існуючих методологічних підходів. Більш детально 

основні з них розглянемо у нашій роботі.  

 «На  сьогодні  методологічний  підхід до розгляду СЗПБУ засновано на 

традиційних  методах класичного планування необхідної кількості сил та 

засобів, котрі необхідні  для функціонування цієї системи.  При  цьому  як  

методологічно  визначив  Т.Л.  Сааті  –  «класичне рішення  проблеми  означає,  

що  існує  раніше  складений  план  дій,  котрий передбачає чітку послідовність  

тих чи інших дій різних органів  управління, для  уявної  ситуації,  що  не  

відповідає  тим  надзвичайним  ситуаціям,  котрі виникають у реальному 

житті» [92, с.16]. Такий підхід не відповідає вимогам сьогодення, а саме тим 

сучасним викликам, котрі виникають останнім часом у світі, що швидко 

змінюється» [15, с.22].  

Стратегією  реформування системи ДСНС України  визначено, що на  

третьому етапі її реалізації (2019 – 2020 роки) передбачалося запровадження  

системи  управління техногенною  та  пожежною  безпекою  на  основі  ризик- 

орієнтованого підходу і європейських стандартів щодо оцінювання і аналізу  

ризиків пожежної та техногенної безпеки суб'єктів господарювання [89]. То 

ж розглянемо сутність РОП і те, які вигоди він може дати для безпеки 

держави та державному управлінню у СЗПБ.  

Згідно до ст.1 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» – «ризик це ймовірність  

виникнення негативних наслідків від провадження господарської діяльності  

та можливий розмір втрат від них, що вимірюється у кількісних та якісних 

показниках» [26, ст. 1]. Ризик є добуток двох змінних: ймовірності настання тієї 

чи іншої події та можливих наслідків, тобто збитків, котрі можуть бути 

виражені у кількісних одиницях, таких як гривни, тони, кілограми, гектари, 

одиниці техніки або втрата людського життя чи заподіяння шкоди здоров’ю 

людини. Але ж при цьому виникає проблема із обчисленням кількості речовини, 

що  потрапляють  у атмосферне  середовище, землю, воду у результаті пожежі.  
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Окреслена нами проблема виникає із того, що існуючі методики 

обчислення шкідливих забруднюючих викидів у природне середовище 

розраховані на те що апріорно заздалегідь відомий начальний об’єм або 

кількість речовини, яка горіла або вийшла з-під  контролю, а також відомий 

кінцевий об’єм або кількість цієї речовини. Різниця між цими двома 

показниками і складає обсяг вигорілої або такої, що потрапила у навколишнє 

середовище, речовини. Адже всі ці методики розраховані для тих об’єктів,  

де  ведеться жорсткий облік вихідних даних. У приблизно 97%  випадках  

загальної щорічної кількості пожеж в Україні, пожежі стаються там, де немає  

такої чіткої системи обліку та контролю, а відтак отримання достовірних 

даних про об’єм або кількість речовин, що потрапила у атмосферне 

середовище, землю, воду або вийшла з-під контролю неможливо.  

Практичні заміри  кількості виділеної у природне середовище 

забруднюючої речовини на пожежах у режиміі реального часу не проводяться, а 

створення такої системи оперативного реагування для відбору проб повітря, 

води, землі безпосередньо на приблизно 60-90 тис. пожежах щорічно 

коштувало би державі суму, непомірно більшу, ніж вигоди від її 

функціонування. Щодо визначення грошових збитків – то тут при існуючому 

нормативно-правовому забезпечені пожежної безпеки в Україні, а також 

системі розслідування причин та наслідків пожеж, теж виникають численні 

труднощі, внаслідок чого суми матеріальних збитків, які щорічно 

розраховуються на підставі аналізу масиву даних карток про пожежу, є 
нерелевантними і не висвітлюють реальної картини із обсягом заподіяної  

шкоди на цих пожежах [16, с.127-128].  

Дещо інша ситуація складається із розрахунком ймовірності настання 

тієї чи іншої події. Хоча у науковій літературі є багато наукових досліджень  

щодо розробки математичного апарату для розрахунку такої ймовірності, але  

основоположне підґрунтя цієї методологічної проблеми, яке, на думку 

С.В. Говоруна, робить практичне застосування такого розрахунку дещо 

обмеженим. [16, с.127-128].  
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 «Ймовірність  настання тих чи  інших подій можна визначити за допомогою 

теорії ймовірностей та математичної статистики (далі  – ТВМС).  

Тому застосування ТВМС  у процесі державного управління системою  

забезпечення пожежної безпеки, управлінням цивільної захистом, 

процесами запобігання виникненню катастроф природно-техногенного 

характеру, зниженню  ймовірності виникнення непередбачуваних ризиків,  

може бути з деякими допущеннями та осторогами прийнято для прогнозування,  

планування та управління ними.  

Такий підхід до визначення ризиків, має, на думку науковців, обмеження,  

тому що коректно розрахувати ймовірність тієї чи іншої події можна лише тоді, 

коли виконується така умова щодо неї: «події, що розглядаються, повинні 

бути наслідками тільки тих випробувань, які можуть бути відтворені 

необмежену кількість разів при одному і тому ж комплексі умов», тому що 

 «статистичне визначення теорії ймовірності, як і поняття та методи теорії 

ймовірності в цілому, застосовні не до будь-яких подій з невизначеним 

результатом, які у життєвій практиці вважаються випадковими, а тільки до 

тих із них, які мають певні властивості» [93, с.21]. Першою такою і головною 

властивістю є відтворення певного комплексу умов. «Такий розрахунок може 

мати місце і доречний там, де застосовуються стандартизовані вироби, що 

мають заздалегідь відому ймовірність відмови, для яких побудовані «дерева 

подій» та «дерева відмов»,  там, де існує велика база статистичних даних, щодо 

настання тих чи інших подій для цих виробів, котрі, у свою чергу, багаторазово 

були перевірені на випробувальних стендах і для них отримані певні 

статистичні дані щодо статистичної ймовірності настання тієї чи іншої 

небажаної події, а також математичного очікування випадкової величини 

наприклад – часу роботи цього виробу. Тоді із сукупності цих ймовірностей 

можна судити про ймовірність настання деякої події у сукупності. Такий метод 

розрахунку успішно застосовується на атомних електростанціях, де є потужні 

програмно-апаратні комплекси із спеціалізованими прикладним програмним 
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забезпеченням систем підтримки управлінських рішень, які і виконують 

зазначений розрахунок ймовірностей» [15, с.23].  

Також при цьому необхідною умовою є обов’язкова наявність 

висококваліфікованих спеціалістів, котрі знаються на тому, які саме дані 

потрібно вводити до програмного-апаратного комплексу, розуміють саму природу 

і сутність цих вихідних даних, а також розуміються на тому, як правильно їх  

інтерпретувати, тому що саме правильне інтерпретування статистичних даних  є 

запорукою правильно проведеного статистичного аналізу, про що і 

наголошував Дж. У. Тьюкі (1977) [18].  

«Для  того, щоб  побудувати дерево відмов того чи  іншого виробу, що може 

призвести до пожежі, необхідно провести структурний аналіз об'єкта взагалі: 

визначити його складові частини (приміщення, елементи, устаткування, 

технологічні апарати, установки); визначити перелік елементарних небажаних 

подій (базисних подій), поєднання яких можуть призвести до пожежі (вибуху), 

для кожної базисної події визначити унікальний ідентифікатор; встановити 

причинно-наслідкові зав’язків між подією ( пожежа, вибух) і базисних подій і 

для цього потрібен звичайно експерт, котрий має високу спеціальну, 

математичну і пожежно-технічну підготовку» [94, с.48].  

Наявність значного арсеналу технічних засобів та високоякісних 

експертів може дозволити собі лише фінансово потужна організація, 

керівництво якої, насамперед, розуміється в тому, що ціна допущеної 

помилки при прийнятті управлінського рішення є дуже високою як із 

економічної точки зору, так і з погляду настання негативних наслідків 

техногенного та соціального характеру. Однак, саме по собі розуміння всієї 

небезпеки без наявності фінансово-економічних і технічних ресурсів, які 

включають у себе наявність означених висококваліфікованих експертів, не 

дасть нічого, крім відчуття власної неспроможності вирішити нагальні питання 

безпеки. «Але ж неможливо залучити до розрахунку ймовірності настання 

базисної події (пожежі), скажімо, у маленькій перукарні чи у звичайній 

житлової квартирі пересічного громадянина, що знаходиться у будівлі, яка 
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була побудована 20, 50 або 100 років потому, такого потужного технічного і 

людського ресурсу, як, наприклад, на атомній електростанції» [15, с.23]. До 

того ж  абсолютно невідомо, із яких компонентів складається технічне 

наповнення даної перукарні або житлової квартири. Абсолютно невідомий 

закон, за яким розподілена випадкова величина для складових частин таких 

об’єктів (по кожній групі) і неможливо коректно визначити її практично  на 

даному етапі за існуючої системи збору, обліку і передачі інформації із 

причин пожеж та наслідків від них. Тим більше, що ймовірність  настання такої 

події, як підпал, не відома. Також взагалі не можна передбачити, де, як і з 

яким початковим масштабом відбудеться пожежа, тому що на її розвиток 

особливо в початковій фазі впливають багато взаємопов’язаних факторів. 

Питання прогнозування настання таких подій взагалі виходять за  рамки  

класичної ТВМС та взагалі нами не розглядаються.  

До того ж, за визначенням В. фон Гейзенберга (1989), «функція 

ймовірності не описує сам перебіг подій у часі. Вона характеризує тенденцію 

події, можливість події або наше знання про подію. Функція ймовірності 

зв'язується з дійсністю тільки при  виконанні однієї істотної умови: для 

виявлення певної властивості системи необхідно провести нові 

спостереження або вимірювання» [13, с.21].  

Тим більше, що сам факт настання якої-небудь події (пожежі або 

надзвичайної ситуації) змінює ймовірність настання нової такої події (пожежі  

або надзвичайної ситуації, таким чином, ми у своїх математичних моделях та  

розрахунках входимо до «зони» розв’язання задач  в умовах невизначеності, 

але ж ніяк не риику. У цьому полягає велика фундаментальна  різниця між  

побудовою математичних моделей для вирішення управлінських задач та самим 

прийняттям управлінських рішень, які здійснюються в умовах невизначеності 

або в умовах ризику. На переконання науковців, «вкрай важливо 

застосовувати правильну модель у кожній конкретній ситуації, а якщо ми  

будемо застосовувати неправильну модель, ми можемо отримати  ідеальне  

математичне  рішення  помилково поставленої задачі» [14, с. 222].  
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Повертаючись до  питання  відтворення  «одного і того  ж  комплексу  умов», 

необхідно зауважити, що в реальному житті неможливо відтворити такий  

«комплекс умов» для людини, яка один раз у житті потрапляє до пожежі». 

Або як можна чітко окреслити рішення такої проблеми, наприклад, як  

ліквідація  виниклої  пожежі, та здійснити  розрахунок  ймовірності  її успішної  

ліквідації або розрахувати математичне очікування часу її ліквідації, яка,  

наприклад сталася на промисловому підприємстві з виробництва  

вибухонебезпечних  або  сильнодіючих  отруйних  речовин,  де діють безліч 

чинників і невідомих випадкових величин у початковий момент часу її  

виникнення  та тих  чинників, що  динамічно діють у самому перебігу такої  події  

та  призводять  до  нелінійного  розвитку  процесу  горіння,  при цьому  

багатократно  ускладнюється  сама  методологія  побудови математичного  

апарату  задля  математичного  аналізу  такої  події. Передбачити ж 

проектним розрахунком, що саме, де, коли, як та з якою інтенсивністю буде 

впливати у разі виникнення критичної ситуації на той або інший  технологічний  

апарат  або  будівельну  конструкцію  чи  технологічний процес  у цілому, або  

на комплекс будівель і  споруд,  наявними в  даний  час методами, засобами і 

способами неможливо» [15, с.24].  

За визначенням Т.Л. Сааті  «неможливо  визначити  теперішнє  з 

достатньою точністю, щоб передбачити майбутнє» [92]. Але ж основна  

ціль  розрахунків  покладених  у  основу  РОП  –  передбачення  майбутнього.  

ймовірностей  виникнення  пожежі  для  забезпечення  існування  РОП,  який  

вказує  по-перше  –  на  наявність  часового  лагу  у  визначені  ймовірності  

настання  тієї  чи  іншої  події  сьогодні  та  у  майбутньому,  а  по-друге  –  на  

наявність великої похибки у числових розрахунках ймовірності настання тих  

чи інших подій. «Основні положення і прийоми, що застосовуються у ТВМС, є 

важливими методами у подальшому розгляді описаних процесів з метою їх 

вивчення і практичного втілення у теорію державного управління у СЗПБ в 

України з метою запобігання виникненню таких ризиків, як аварії на атомних  

електростанціях,  оцінювання  ймовірності  настання  пожеж  по окремій галузі 
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господарства  або в  межах країни в  цілому,  досліджуючи їх у генеральній  

сукупності,  але  ж,  як  було  показано,  вони  практично незастосовні до  

здійснення розрахунку  ризиків  на інших  окремих  об’єктах, як вибіркових 

ознак із всієї множини подій генеральної сукупності» [15, с.25].  Необхідно  

зазначити,  що  метод,  покладений  в  основу  РОП,  являє собою 

фотографічний знімок існуючого стану речей, як відбиток статичного стану 

природи у деякий конкретний момент. А відтак – сьогодні відбиток має один 

вигляд (маємо на увазі числові показники), завтра – інший, а учора він був  не  

схожим  на  два  попередніх.  Тому,  використовуючи  його  в  теорії  та 

практиці  державного  управління  у  СЗПБ,  на  наш  погляд,  неможливо 

отримати  динамічне  уявлення  про реальний стан  із забезпечення  пожежної 

безпеки у реальному часі.  

За своєю природою РОП виходить зі статистичних методів ТВМС, 

які історично  виникли  для вирішення практичних питань  отримання  виграшу  

в азартних  іграх,  таких  як  рулетка,  кості  та  карти.  Тому  всі  класичні  

визначення  ТВМС  спираються на можливість відтворення експерименту в 

одних і тих же умовах, що неможливо в реальному житті, оскільки нам невідомі 

об’єктивні закони, які супроводжують настання небажаних і небезпечних 

подій, таких як пожежі й надзвичайні ситуації. Нам  невідомий  механізм  їх  

виникнення, тому неможливо отримати жодним математичним  

моделюванням об’єктивні  ймовірності  щодо їх настання, хоча  варто  зазначити,  

що «методи теорії  ймовірностей не відміняють і не скасовують 

випадковості, непередбачуваності результату окремого  досвіду, але дають  

можливість  передбачити, з  деяким наближенням, середній сумарний  

результат  маси  однорідних  випадкових явищ. Чим більша кількість  

однорідних випадкових явищ  фігурує  в задачі, тим  виразніше  виявляються 

властиві їм  специфічні закони,  тим  із більшою впевненістю та точністю 

можна здійснювати науковий прогноз.   

«Мета імовірнісних (статистичних) методів в тому, щоб, минаючи занадто 

складне (і часто практично неможливе) дослідження окремого випадкового  
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явища,  звернутися  безпосередньо до законів, що керують масами  таких  явищ.  

Вивчення  цих  законів  дозволяє  не  тільки  здійснювати прогноз в області 

випадкових явищ, а й цілеспрямовано впливати на хід цих явищ,  контролювати  

їх,  обмежувати  сферу  дії  випадковості,  звужувати  її вплив  на практику» 

[11, с.11-12].  

Таким  чином, ми  доходимо  висновку, що методи, покладені в основу 

застосування РОП, мають всі ознаки нормативної теорії, яка «має  

рекомендаційний характер для тих, хто приймає рішення» [14] необхідним при 

здійсненні  розрахунків  щодо  страхування ризиків  від  настання  відповідних  

страхових  випадків, як то  пожежа  або надзвичайна  ситуація,  тому  що  він  

використовує  методи  ТВМС.  Але  ж,  

звертаючись  до сутності  самої  страхової справи,  ми  повинні зазначити, що  

«страхування  –  один  із  найбільш  використовуваних  методів  фінансування  

ризиків,  який належить  до процедури  передачі ризиків. Сутність  цього методу  

полягає в передачі  відшкодування можливих збитків  іншому суб’єкту,  що  

спеціалізується  на  таких  операціях,  –  страховій  компанії. Використання  

страхування  означає  зниження  участі,  а  іноді  навіть  повну відмову  самої  

фірми  (страхувальника)  від  участі  у покритті збитків  за рахунок  

перекладання свого ризику  на  страхову компанію  за певну  плату» [98, 

с.77].  

Отже, РОП у поєднанні із страхуванням,  як  одним  із  найбільш  

застосовуваних  методів  управління ризиками, носить  характер  пасивної  

складової  методів  державного управління у СЗПБ. Зазначений метод  

розрахунку ризиків відповідає вимогам міжнародну стандарту ISO/IEC  

31010:2009 «Менеджмент ризику. Методи оцінки ризиків. (Risk management. 

Risk assessment techniques)» [112]. Якщо неможливо отримати достовірні і  

релевантні  об’єктивні ймовірності, які відповідають реальній  дійсності  й  стану 

справ, то залишається сподіватися на отримання суб’єктивних  суджень. «Тут 

можна було б запропонувати застосування методу аналізу ієрархій,  

призначеного для багатокритеріального прийняття рішень на основі 
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обробки суб’єктивних суджень експертів або експертних оцінок, що 

базується на трьох принципах: 1) декомпозиції;  2)  вимірювання  переваг;  3)  

синтезу  пріоритетів. 

Декомпозиція дозволяє уявити проблему за допомогою безлічі 

взаємопов'язаних елементів, кожен з яких розглядається окремо. Узагальнене 

розуміння мети деталізується описами критеріїв  (станів природи) термінами 

якими  оцінюється  рішення. Результатом  декомпозиції  є  багаторівнева 

ієрархічна структура, де однорідні елементи згруповані в рівні (компоненти) 

таким чином, щоб їх можна було оцінити за валивістю або пливу щодо 

елементів  суміжних рівнів. Вимірювання  елементів  виконується  

звикористанням шкали  відносин,  яка виходить  з парних  порівнянь  елементів 

одного рівня  ієрархії щодо  впливу  елементів  вищерозташованого 

ієрархічного рівня» [93, с. 266]. 

Зважаючи на це, першим із глобальних пріоритетів у такій композиції  

повинно було б стати збереження людського життя та її здоров’я, її 

особиста безпека  і захищеність. І в цьому, на думку Говоруна,  мав би  бути  

здійсненний саме  перехід до  європейських  стандартів  забезпечення  безпеки  

людського існування, про які ми  згадували на  початку нашого  дослідження.  

Державне управління  взагалі,  у  СЗПБ  зокрема,    повинне  слідувати  меті,  

яка задекларована у Конституції України та  визначає, що «обов’язок держави 

– захищати життя людини» [27, ст. 27], а ткакож те, що «людина, її життя і 

здоров'я,  честь  і  гідність,  недоторканність  і  безпека  визнаються  в  Україні 

найвищою соціальною цінністю» [27, ст. 3], [15, с.25]. Питання  формулювання  

та  висловлення  людиною  власних суб’єктивних  суджень,  їх  ранжування,  

присвоєння  їм  вагових  оцінок є  набагато більш суб’єктивним і вельми 

залежить від зовнішніх факторів, котрі діють  безпосередньо  на цю  окрему  

людину у  конкретний  момент  часу, при здійснені  нею  зазначеної  мозкової  

активності.  До  того  ж  кожна  людина володіє  певним  набором  фільтрів  

свідомості, що були набуті нею за її життя,  і  чим  довше  це  життя  –  тим  

на  жаль  людина  має  більше  таких фільтрів свідомості, які насправді 
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заважають приймати вірні рішення. Вірне  рішення не завжди відповідає 

тому правильному рішенню,  котре  повинна  прийняти  людина.  Людина  

приймає  правильне рішення  для  себе,  виходячи  із  того,  що  вона  

свідомо  або  несвідомо максимізує  для  себе  свою  власну  функції  

корисності.  І  тільки  її  власний людський  розсуд у  даний конкретний момент  

часу може  визначити,  що для цієї  людини  є максимізацією  функції  

корисності.  Тим більш, що  не завжди рішення,  що  приймаються  людьми  

мають  ідеалізовану  та  абстраговану  від зовнішніх обставин природу. Велику 

роль при цьому відіграє схильність людини до конформності. У кожної  людини  

є  свій  рівень  конформності,  тобто  рівень  слідування  за іншими людьми 

або за групою людей. При чому цей рівень, як було показано Е. 

Аронсоном  та ін.  (2002)  [7], змінюється  впродовж  життя  людини. Тому не 

можна бути впевненими, що  один  і  той  же  експерт,  який застосовує  у  своїй  

роботі  метод  аналізу  ієрархій,  на  протязі  якого-небудь проміжку часу буде 

генерувати такі рішення, котрі залежать від його 

особистого розсуду і його особистої уяви, та які будуть схожими між собою у різні 

моменти часу та за різних обставин. Також при цьому постає не менш  важливе 

практичне завдання для державного  управління  –  щодо  наявності  необхідної  

кількість  настільки підготовлених у теоретичному аспекті експертів, які 

будуть мати при цьому необхідний практичний досвід у сфері питань, що їм 

доведеться вирішувати, і чи зможемо бути впевненими у їх необхідній 

кваліфікації, чесності та неупередженості  при  прийнятті  рішень.  Чи  будуть  

вони  зацікавлені  та достатньо  вмотивовані  для  прийняття  вірних  рішень 

по  тим  нагальним проблемам, для вирішення яких вони будуть залучені. Не 

останню роль відіграє тут і факт непідкупності  людини,  відсутності  у  неї  

конфлікту інтересів щодо вирішуваного нею питання, тощо.   

Особливо актуальним ці питання постають у світі децентралізації влади  

в Україні, коли все більше і більше повноважень, щодо прийняття 

повсякденних,  нагальних  питань  у  державному  управлінні  передається  до  

відома ОМС.  Створення спроможних  ОТГ, а  також необхідність вирішення  
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задач державного управління,  в тому числі  і задач державного управління у  

СЗПБ на територіальному  рівні  вимагає у такому разі залучення  великої 

кількості кваліфікованих експертів, яким будуть притаманні всі вже описані  

нами негативні властивості, за яких не будуть прийняти вірні рішення. 

Станом на 24.06.2019р.  в  Україні створено 913 ОТГ, із яких  102  ОТГ  

перші  вибори ще не відбулися. Загальна кількість  рад у  цих ОТГ складає  

4157 одиниць, кількість населення складає 9 млн 706 тис. 047 осіб, яким 

необхідно за мов децентралізації на власний розсуд  вирішувати проблеми 

державного управління  у  СЗПБ.  А як  відомо, для  отримання  релевантних  

оцінок  для  вирішення  задач  методом  аналізу ієрархій, необхідно мати групу з 

5-7 осіб. Тоді попередня розрахункова кількість  експертів  складає приблизно  

від  4565  до  6391 осіб, при  цьому потреба  у підготовлених фахівцях буде 

нестримно зростати зі збільшенням кількості ОТГ в Україні.  

Сьогодні немає  відповідної матеріально-технічної бази для  підготовки  

такої кількості фахівців у галузі прийняття рішення методом аналізу ієрархій,  

яка відповідала б реальним потребам сьогодення, що пред'являються із боку  

ОТГ і  відповідають  сучасним  викликам  у  СЗПБ,  які  треба  долати  на  

місцевому рівні. ДСНС України сьогодні не в змозі провести навчання голів 

ОТГ та їх заступників  щодо  організації громадського порядку  та  здійснення  

заходів щодо  запобігання  пожежам, розроблення планів  цивільного  захисту 

відповідних територій, організації добровільних пожежних підрозділів,  

відбору на службу до них добровільних пожежних і таке інше. Натомість 

цим наразі опікується іноземна  компанія  «GIZ  GmbH»  у рамках  програми 

«U-LEAD» з Європою: Програма для України з розширення прав і на 

місцевому рівні, підзвітності й розвитку» [113]. 

Тому, застосування   у державному  управління  методу заснованого на 

використанні суб’єктивних суджень, зокрема, методу аналізу ієрархій,  

запропонованого  Т.Л.  Сааті  та  розвинутого  Л.  Варгасом  є недоречним і 

методологічно невиправданим.  
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Наступним  методологічним  підходом  у  державному  управлінні  у СЗПБ, є 

підхід, який являє собою активний цілеспрямований вплив суб’єктів 

державного  управління  на  об’єкти  управління  та  полягає  у  здійсненні 

активних  кроків  такими  суб’єктами  щодо  стимуляції  об’єкта  управління,  

у тому  числі  здійснення  заходів  направлених  на  заохочення  об’єкта 

управління,  шляхом  надання  економічних  і  податкових  преференцій,  для  

мотивації  об’єкта  управління  на  виконання  ним  певних  керуючих  впливів,  

тобто розпоряджень, приписів, рекомендацій і т.д, які, виконані повністю чи 

хоча б частково призведуть до підвищення рівня пожежної безпеки та  зниження 

ризику виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті управління. Тут  

обов’язково  необхідна  наявність  петлі  «негативного  зворотного зв'язку»,  при  

якому  зміни  в  об’єкті  управління,  що  виникли  внаслідок 

цілеспрямованого  управлінського  впливу  на  нього  суб’єкта  управління, 

призводять  до  змін  в  управлінському  впливі,  що  виходить  від  

останнього,тільки  з  оберненням  на  протилежний  знак  такого  впливу.  

Наприклад, підвищення рівня пожежної безпеки об’єкта управління повинне 

призводити до  зменшення  сили  управлінського  впливу, який  виходить  

від  суб’єкта управління.  І  навпаки  –  якщо  здійснюваних  заходів  щодо  

зменшення пожежної  безпеки  об’єкта  управління  недостатньо  і  вона  

продовжує зменшуватися або залишається на тому ж рівні, що теж необхідно 

розглядати як  сигнал  до  збільшення  сили  управлінського  впливу,  суб’єкт  

управління повинен вжити всіх необхідних заходів щодо досягнення кінцевої 

мети своєї управлінської  діяльності  у  СЗПБ  –  збільшення  ступеня  пожежної  

безпеки об’єкта  управління,  який  зі  значними  припущеннями  можна  

оцінювати за критеріями  величини  ризику  виникнення  пожежі  на  ньому  

або  іншої надзвичайної ситуації.  

Методологія  визначення  таких  критеріїв  для  кожного  із  об’єктів 

управлінського  впливу  або  їх  групи,  що формується  за  деякими  спільними 

для цих об’єктів ознаками, ще потребує свого  осмислення  (які  об’єкти,  їх 

спільні класифікаційні ознаки, за якими ознаками слід провадити групування  
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і  т.д)  та  математичного  моделювання.  Але  ж  це  повинно  провадитися  за  

більш  розподіленими  і  диференційними  критеріями  ніж  це  відбувається  

наразі.   

Прикладом  для  визначення  таких  критеріїв може  бути запозичена  і  

розвинена система Великої Британії. Практичні дії органів управління 

повинні відбуватися за чітким  алгоритмом.  Це  показує  В.О.  Костенко  (2017),  

який  запропонував алгоритм трасування державного управління у сфері 

захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій. Також ним було 

запропоновано такий підхід, відповідно до якого «діяльність суб’єктів 

управління має бути спрямована на жорсткий  покроковий  процес  розроблення  

керівних  впливів  на керовані підсистеми  з  метою  досягнення  

максимальної  ефективності  дій  за  певних умов  відповідно  до  отриманого  

завдання  з  вищого  рівня  управління процесом узгодження дій системи за 

місцем, часом, виконавцями, ресурсами, що  вказує  на  послідовність  дій  у  

складних  ділянках трасування, контролюючи  результат  з  векторизації  

ланцюга  та  правил  трасування» [40, с.34]. Таким чином, такий 

методологічний підхід носить характер активної складової  методів  

державного  управління  у  СЗПБ,  а методи  покладені  у  його підґрунтя  

мають всі  ознаки дескриптивної  теорії, котра у свою чергу «описує реальність 

– як вона є» .   

Існує ще один методологічний підхід до державного управління у 

СЗПБ,  який заснований на проведені незалежного аудиту  стану пожежної 

безпеки  об’єкта  управління  спеціалізованими  аудиторськими  фірмами  або 

фізичними особами – підприємцями. 

Згідно з чинним Законодавством  України, така діяльність провадиться  

організаціями,  які  отримали  Ліцензію  на  право  здійснення  у  СЗПБ  такої  

діяльності  згідно  до  Закону  України  від  02.03.2015  №222-VIII  «Про  

ліцензування видів господарської діяльності» [28]. Згідно  до  п.3  ст.1  Закону  

№222-VIII  –  «ліцензіат,  це  суб’єкт господарювання,  який  має ліцензію  на  

провадження встановленого законом виду господарської діяльності».  Перелік 



57 
 

видів  господарської  діяльності, що підлягають ліцензуванню надається у 

статті 7 даного законодавчого  акту. У відповідності до п.13 статті 7 

ліцензуванню підлягає в тому числі і «надання послуг  і  виконання  робіт  

протипожежного  призначення  за  переліком,  що визначається  Кабінетом  

Міністрів  України».  Таким чином законодавець  на вищому рівні встановив 

вимоги щодо необхідності обов’язкового отримання ліцензії суб’єктом 

господарювання для цілей забезпечення послуг і робіт у СЗПБ.  Прийнятою  

Кабінетом  Міністрів  України  Постановою  №  852  від 23.11.2016  р. були  

затверджені  «Ліцензійні умови провадження господарської  діяльності з 

надання  послуг  і  виконання  робіт протипожежного  призначення»,  а  також  

«Перелік  послуг  і  робіт протипожежного  призначення,  що підлягають  

ліцензуванню».  У  п.7  даного переліку  зазначено,  що  ліцензуванню підлягає 

«оцінка  (експертиза) протипожежного  стану  новоутворених  підприємств  та 

об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин)». У п.35 

«Ліцензійних  умов…» зазначено, що  «за результатами  оцінки 

протипожежного стану  визначається відповідність новоутворених 

підприємств  та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх 

частин) вимогам правил пожежної безпеки» [67]. Тому  оцінка  (експертиза)  

протипожежного  стану,  або  як  це окреслюється у науковому середовищі «аудит 

з пожежної безпеки» [107], є частковим втіленням у вітчизняну практику 

забезпечення системної безпеки міжнародного  стандарту  OHSAS  

18001:2007  «Системи  менеджменту охорони здоров'я та забезпечення безпеки 

праці» [115], а також міжнародного стандарту ISO/IEC 31010:2009 

«Менеджмент ризику. Методи оцінки ризиків (Risk management – Risk 

assessment techniques) [112]. Стандарт OHSAS 18001:2007  «Системи 

менеджменту  охорони  здоров'я  та  забезпечення безпеки  праці»  визначає,  

що  «аудит  (audit)  – систематичний,  незалежний  і такий,  що  документується,  

процес  отримання  «свідчень  аудиту»  (audit evidence)  та  їх  об'єктивного  

оцінювання  для  визначення  ступеня відповідності  «критеріям  аудиту»  



58 
 

(audit  criteria) [115,  п.  3.2].  Детальне роз’яснення  цих  термінів  наведене  у  

стандарті  якості  ISO  19011:2011 [48].  

Зазначимо, що станом  на  16.02.2019 р., за даними порталу  електронних 

послуг ДСНС [19], в Україні нараховується 207 ліцензіатів 142 ліцензіата, що 

провадять свою діяльність із оцінки  (експертизи)  протипожежного  стану 

новоутворених  підприємств  та  об’єктів  нерухомості  (будівель,  споруд, 

приміщень або їх частин). У порівнянні із початком 2019 року кількість 

ліцензіатів за даним видом послуг зросла майже у півтора рази (із 142 станом 

на 16.02.19 р.  до 207 станом на 24.06.19р.). Абсолютний приріст складає 65 

ліцензіатів (169 юридичних та 38 фізичних осіб) або 45,77 % за чотири місяці 

поточного 2019 року [19].  

Для  практичного  втілення  цих  стандартів  у  практику  розроблено  

стандарт ISO 19011:2011 «Керівництво по аудиту систем менеджменту» [48, 

с. 2], який описує механізми роботи системи аудиту, її структурно-

функціональні схеми, тощо. Згідно з цим стандартом, аудит може бути як 

внутрішній, так і зовнішній, при чому зовнішній аудит поділяється на «аудит 

другою стороною» або «аудит постачальника» та «аудит третьою 

стороною», який  застосовуються  у  правових,  регуляторних  та  подібних  

цілях. Саме «аудит третьою  стороною» становить інтерес для розгляду  

методологічних засад державного управління у СЗПБУ.  

Отже, проаналізувавши  зміст  і  сутність  наведених  міжнародних  

стандартів, що регламентують аудиторську діяльність, ми можемо зробити 

висновок, що 1) аудит за своєю сутністю не є обов’язковим; 2) не тягне за 

собою у разі його проведення обов’язкового накладання санкцій; 3) може 

проводитися «за бажанням», тобто за взаємною згодою сторін; 4) містить у 

своїх свідченнях і даних аудиту системний  аналіз ситуації,  що склалася на 

об’єкті  управління, де  проводиться  аудит;  5)  дані  аудиту  можуть  носити  

рекомендаційний характер.  

Таким чином, даний  методологічний підхід носить характер 

нейтралізуючої  складової  методів  державного  управління  у  СЗПБ.  Аудит  є  
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різновидом  або  окремим  випадком  системи  моніторингу  стану  пожежної  

безпеки. Моніторинг стану  пожежної безпеки, оскільки він не несе у собі активної  

складової, тобто  не  здійснює  позитивного  корегуючого  впливу безпосередньо  

на  об’єкти  управління,  є  нейтралізуючим  підходом  до здійснення 

державного  управління  у СЗПБУ подібно до  страхування, яке  у свою  чергу,  

як  ми  вже  проаналізували,  обслуговують  методи  визначення ймовірності 

настання тих чи інших подій, що закладені у ризик-орієнтовному підході.  

Моніторинг  –  це  динамічне  віддзеркалення  у  часі  стану  окремих  

об’єктів  системи,  її  складових  або  всієї  системи  взагалі,  залежно  від  

того обсягу інформаційної складової, яка поступає на вхід системи 

моніторингу. Тому моніторинг, як методологічний підхід  до державного  

управління у СЗПБ в Україні уявляється нам також нейтралізуючою 

складовою, як саме і методи,  покладені  в  його підґрунтя,  також  мають усі  

ознаки  дескриптивної теорії.  Згідно о вимог, икладених у ПКМУ від 

23.11.2016 р.  № 852 [67],  проведення  аудиту  обмежено  на  теренах  

України  лише новоствореними або новопобудованими об’єктами та не 

поширюється на вже діючи об’єкти. Тут закладено протиріччя у визначені 

мети та завдань аудиту.Державне управління в цьому випадку встановлює 

монополію на проведення перевірок стану пожежної та техногенної безпеки 

для свого контролюючого органу  – відповідної  інспекції,  що  діє  у складі  

ДСНС  України.  При  цьому порушується  умова  необхідного  балансу  між  

трьома  розглянутими  вище підходами – активним, пасивним і 

нейтралізуючим, які повинні сходитися у єдиній  точці  прикладення  вектору 

своєї  дії  (об’єкті  управління) та входити один  до одного і гармонійно  

взаємодіяти для отримання певного результату із мінімізації  негативних  

наслідків реалізації небажаних подій, таких як пожежа  або  інша  

надзвичайна ситуація.  

Таким  чином, розглянувши теоретичні та  практичні  підходи  до 

здійснення державного управління  у СЗПБУ,  ми можемо  стверджувати, що 

«ми  повинні  органічно  та  інтегровано  застосовувати  різні  підходи  до 
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державного  управління  системою пожежної безпеки таким чином, щоб їх 

поєднання  давало  максимально  ефективний  результат,  і  цей  результат 

повинен бути – збереження людського життя, здоров’я, самого її безпечного 

існування, збереженню її честі, гідності та недоторканності» [15, с.25]. 

Єдність, що полягає  різноманітті форм і методологічних підходів у 

державному    управлінні  у  сфері  пожежної  безпеки  –  адміністративних, 

економічних,  правових  і  т.д  –  дозволить  забезпечити  найвищий рівень 

безпеки об'єктів управління, які існують у даній сфері. Тільки така «єдність в 

різноманітті»  дозволить  забезпечити  реальну  їх  об'єктивну  безпеку  на  

всіх рівнях  – на  рівні  буття  людини  як  індивіда,  на  рівні  суспільства,  

соціуму, держави як в плані особистої безпеки, так і  у фінансово -

майновому плані. Не можна  ні  в  якому  разі  протиставляти  аудит,  що  

проводиться  на  об’єктах управління  в  СЗПБУ  приватними  особами  та  

організаціями,  державному нагляду  у  зазначеній  сфері,  проведення  

профілактичних  заходів  в  рамках пропагандистських, роз'яснювальних 

кампаній – практичній та повсякденній роботі із попередження пожеж (активних 

дій щодо зниженню та редукування пожежної безпеки тих чи інших об’єктів і 

явищ), «жорстке» адміністративне  управління – економічним мотивуючим і  

стимулюючим методам.   

Ігнорування  об'єднання  всіх  цих  методів  в  одному триєдиному 

державно-управлінському циклі може призвести до помилкових результатів і  

марнування зусиль і коштів на досягнення поставленої  мети – забезпечення 

найвищого  рівня  безпеки  в  зазначеній  сфері  діяльності  державного 

управління.  Це,  у  свою  чергу,  може  призвести  до  вкрай  небажаних 

результатів,  негативні відгуки  яких,  внаслідок  існування часового лагу  між  

здійсненням кроків у державному управління та отриманням певних виходів,  

будуть відчуватися ще багато років. 

Отже, ми дійшли висновків, що теоретико-методологічні  підходи  до  

здійснення  державного  управління  у  СЗПБ  в Україні, мають три основних  

напрямки. Активний  підхід,  що  заснований  на здійсненні  активного  
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державного управління  у  СЗПБ,  щодо  попередження  пожеж,  ліквідації  

пожеж  та надзвичайних ситуацій, що спричинені ними, а також ліквідації їх 

наслідків. Такий  підхід, передбачає,  активну  домінуючу  роль державного 

управління, щодо визначення стану пожежної безпеки тих чи  інших об’єктів,  

природно-екологічних  систем,  територій,  конгломератів,  тощо.  При  цьому  

потрібно невпинне  і  цілеспрямоване  здійснення  державного  управління  

по прогнозуванню, плануванню, координації,  контролю за  виконанням  

заходів, що направлені на активне попередження самого факту виникнення 

пожеж, а не очікування такого, як це передбачається ризик-орієнтованим 

підходом.  

Пасивний  підхід  здійснення  державного  управління  на  основі  ризик- 

орієнтованого підходу, який є віддзеркаленням статистичного стану природи  

речей і ніяким чином не віддзеркалює сам перебіг подій у часі. Саме знання 

про міру небезпеки ніяким ччином не робить цю небезпеку меншою, а у 

довгостроковій перспективі, робить людину пасивної та байдужою до 

самої небезпеки. До того ж ті самі методи розрахунку ризиків, що 

покладені у його основу, є суттю й основою ведення страхової справи взагалі, 

а тому здійснення  державного управління  на основі тільки ризик-орієнтованого 

підходу тільки погіршить  і  до  того  незадовільний  стан  речей  із  забезпеченням  

пожежної безпеки  в  Україні,  а  його  просування  і  протипоставлення  на  

шкоду активному  державному  управлінню,  є  лобіюванням  фінансових  

інтересів певних бізнес-структур (гравців страхового ринку). Аудит з 

пожежної безпеки, який являє собою нейтралізуючу складову здійснення  

державного  управління  у  СЗПБ  в  Україні,  допомагає  виявляти недоліки  у 

стані  протипожежного  захисту,  які із тих  чи інших  причин були упущені при 

здійсненні активного державного управління у зазначеній сфері, або при 

визначені ризиків виникнення пожеж. Усі три підходи мають право на 

існування, однак у жодному разі не повинні  протиставлятися  один  одному,  

навпаки  –  повинні  бути  органічно поєднані в одне ціле, доповнювати і 

перекривати один одного для досягнення єдиної  мети  державного  управління  
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у  СЗПБ  –  недопущення  виникнення пожеж  та  втрати  на  них  людських  

життів  і  понесення  матеріальних  втрат.  

Даний  показник  доречно  використовувати  як  індикатор  ефективності  

й результативності  здійснення  державного  управління  у  сфері  пожежної  

безпеки.  Кінцевою  метою  дії  цих  підходів  має  бути  невпинне  зниження  

ентропії об’єктів управління або міри невизначеності їх можливих станів, і як  

наслідок  –  постійне  зниження  кількості  пожеж  та  спричинених  ними  

надзвичайних ситуацій, а також постійне зниження кількості загиблих на цих  

пожежах людей і зменшення загального обсягу у негативних наслідків, таких  

як економічні та фізичні втрати, що були ними завдані [16, с. 78-79].  

Таким  чином,  розгляд  активного, пасивного, нейтралізуючого 

методологічних  підходів до  забезпечення  державного  управління  у  сфері  

забезпечення  пожежної  безпеки дозволив  довести положення  щодо 

доцільності  їх  комплексного  застосування  при  домінуючій  ролі  активного 

(упереджувального,  праксеологічного) підходу  направленого  на  активну 

превенцію самого факту виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій.  
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РОЗДІЛ 2  

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

В СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 

 

2.1 Зміст поняття «механізм державного управління» та 

класифікація механізмів державного управління 

У науковій літературі термін «механізм управління» є досить широко 

вживаним, проте зміст і структуру його різні науковці і практики трактують 

по-різному. «Концептуальні засади механізмів державного управління 

висвітлено в працях провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі 

управління: В. Аверянова, О. Амосова, Г. Астапової, Г. Атаманчука, В. 

Бакуменка, І. Булаєва, П. Єгорова, О. Єрьоменко-Григоренка, В. Князєва, О. 

Ковалюка, В. Коломийчука, О. Коротича, М. Круглова, А. Кульмана, М. 

Лесечка, Ю. Лисенка, В. Малиновського, О. Машкова, Н. Мойсеєва, Н. 

Нижник, О. Оболенського, Р. Рудніцької, З. Румянцева, Ю. Тихомирова, Ю. 

Юзькова» [105]. 

Базовим елементом терміну «механізм державного управління» є 

поняття самого механізму. Механізми бувають різні за конструкцією і 

призначенням, становлять основу більшості машин, приладів, пристроїв. В 

економічній науці поняття «механізм» вживається у переносному значенні і 

означає «внутрішню будову, систему чого-небудь». цей термін запозичено із 

природничих і технічних наук. «Механізм» із грецької мови перекладається 

як «зброя, машина» і на сьогодні, на думку колективу авторів «Економічної 

енциклопедії», має такі значення: 

1. Пристрій для передачі і перетворення рухів, у якому рух одного або 

декількох елементів викликає певні рухи решти. 

2. Внутрішній пристрій, внутрішня будова машини, устаткування. 

3. Сукупність станів і процесів, із яких складається будь-яке фізичне, 

хімічне, фізіологічне, економічне, психологічне явище. 
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4. Система, пристрій, спосіб, що визначають порядок певного виду 

діяльності. 

Механізм управління – складна управлінська категорія. У таблиці 2.1 

подано аналіз стосовно трактування цього терміну різними авторами [105]. 

Таблиця 2.1 – Зміст поняття «механізм державного управління» 

 

№ 

п/п 

Автор, джерело Визначення механізму (державного) управління 

1 2 3 

1. В. Авер’янов [2]  Складовими елементами зазначеного механізму є: 1) 

система органів виконавчої влади; 2) сукупність правових 

норм, що регламентують організаційну структуру системи 

органів виконавчої влади і процеси її функціонування та 

розвитку. Через механізм державного управління 

здійснюється реалізація влади (владних відносин) 

2 О. Амосов [3] На регіональному рівні механізм управління – це сукупність 

форм і методів впливу територіальних органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування на реформування та 

функціонування економічних об’єктів у всіх сегментах і 

ланках господарства району 

3 Г. Астапова [8] Механізм управління – це система елементів організаційно-

економічного впливу на процес управління 

4 Г. Атаманчук [9] Механізм державного управління – це складна система 

державних органів, організованих відповідно до визначених 

принципів для здійснення завдань державного управління. 

Механізм державного управління є «інструментом» 

реалізації виконавчої влади держави. 

Механізм формування та реалізації державного управління – 

це сукупність і логічний взаємозв’язок соціальних 

елементів, процесів та закономірностей, через які суб’єкт 

державного управління «схоплює» потреби, інтереси і цілі 

суспільства в управляючих впливах і закріплює їх у своїх 

управлінських рішеннях та діях і практично втілює їх в 

життя, зважаючи на державну владу 

6. І. Булєєв [10] Механізм управління – це сукупність форм, методів та 

інструментів управління 
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8. П. Єгоров, 

Ю. Лисенко [23, 

45] 

Механізм управління – це система формування цілей і 

стимулів, які дають змогу перетворити у процесі трудової 

діяльності рух матеріальних та духовних потреб членів 

суспільства на рух засобів виробництва і його остаточних 

результатів, спрямованих на задоволення платоспроможного 

попиту споживачів. Ядром організаційно-економічного 

механізму є система стимулів, яка поділяється на 

підсистеми: командно-адміністративні стимули, які 

примушують до праці; соціально-економічні, що 

зацікавлюють працівників до високоефективної роботи 

9. О. Єрьоменко-

Григоренко [24] 

Механізм управління є системою технологічного, 

економічного, організаційного і соціального блоків, які 

включають їх елементи 

10. О. Ковалюк [] Механізм управління – це система форм, методів, важелів, 

інструментів, які використовуються в діяльності держави і 

підприємств за відповідного нормативного, правового та 

інформаційного їх забезпечення політикою на мікро- і 

макрорівні  

11. В. Коломийчук [36] Механізм адміністративного району – це господарська 

система, її будова; взаємозв’язки міє її територіальними 

елементами; спосіб її існування, система форм і методів 

управління господарською системою, зміна її соціально-

економічних станів 

12. О. Коротич [39] Конкретні механізми управління (зокрема державного – це 

певні знаряддя для здійснення цілеспрямованих 

перетворень. Це сукупність способів, методів, важелів, через 

які суб’єкт управління впливає на об’єкт управління для 

досягнення певної мети. Кожний конкретний механізми 

управління – це насамперед сукупність взаємопов’язаних 

методів управління 

13. М. Круглов [42] Механізм державного управління – це сукупність 

економічних, мотиваційних, організаційних і правових 

засобів цілеспрямованого впливу суб’єктів державного 

управління  і впливу на їх діяльність, що забезпечують 

узгодження інтересів учасників державного управління, які 

взаємодіють. оскільки фактори державного управління 

можуть мати економічну, соціальну, політичну і правову 

основу, комплексний механізм державного управління 

повинен бути системою економічних, мотиваційних, 

організаційних, політичних і правових механізмів  
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14. А. Кульман [43] Механізм містить певну послідовність економічних явищ: 

його складовими елементами одночасно виступають вхідне і 

вихідне явища, а також весь процес, який відбувається в 

інтервалах між ними. Механізм є природною системою. 

Механізм – це необхідний взаємозв’язок, який виникає між 

різними економічними явищами  

15. В. Малиновський 

[46] 

Механізм державного управління – сукупність засобів 

організації управлінських процесів та способів впливу на 

розвиток керованих об’єктів з використанням відповідних 

методів управління, спрямованих на реалізацію цілей 

державного управління  

16. Н. Мойсеєв [47] Механізм управління – це система процедур, що формують 

рішення або правила його прийняття. Існують певні 

механізми планування, формування програм, постановки 

цілей; ринкові механізми, механізми заохочення чи 

покарання тощо. Питання про механізми – одна із 

центральних проблем управління будь-якими суспільними 

процесами 

17. Н. Нижник [51] Механізм державного управління – це складова частина 

системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від 

стану яких залежить результат діяльності управлінського 

об’єкта. Фактори управління для організації можуть бути 

внутрішніми (коли йдеться про механізм управління 

організацією) або зовнішніми (коли говорять про механізм 

взаємодії з іншими організаціями). 

Механізм управління охоплює: цілі управління, елементи 

об’єкта та їх зв’язки, на які здійснюється вплив, діяння в 

інтересах досягнення цілей, методи впливу, матеріальні та 

фінансові ресурси управління, соціальний та організаційний 

потенціали.  

Реальний механізм управління завжди конкретний, оскільки 

спрямований на досягнення конкретних цілей за допомогою 

впдиву на конкретні фактори і цей вплив здійснюється через 

використання конкретних ресурсів 
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18. О. Оболенський 

[55] 

Ототожнює терміни «механізм держави», «державний 

апарат» і «державний механізм». 

Механізм сучасної держави – це просякнута єдиними, 

законодавчо закріпленими принципами, заснована на 

розподілі влади і наявності необхідних матеріальних 

придатків система органів державної влади (Президент 

України, орган законодавчої влади, органи виконавчої 

влади, органи судової влади, прокуратура) та органи 

місцевого самоврядування 

20. Р. Рудніцька,  

О. Сидорчук,  

О. Стельмах [90] 

Механізм державного управління – це штучно створена 

складна система, призначена для досягнення поставлених 

цілей, яка має визначену структуру, сукупність правових 

норм, методи, засоби, інструменти державного впливу на 

об’єкт управління  

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. Тихомиров [99] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механізм державного управління – це демократична 

державна організація управлінського впливу на суспільні 

процеси. Він повинен повною мірою відображати взаємодію 

різних елементів управління, що мають ознаки 

взаємозалежностей та причинно-наслідкових зв’язків.  

Система механізму управління складається із: системи  

управління; соціальних, правових норм; способів 

визначення цілей; управлінського процесу як циклу дій  

керуючої системи, що послідовно змінюють одна одну 

23. Л. Юзьков [111] Розрізняє 2 підходи до визначення поняття «механізм»: 

1. Структурно-організаційний підхід, що характеризує 

механізм як сукупність певних складових елементів, які 

створюють організаційну основу певних явищ, процесів, а 

механізм держави – це «сукупність установ», через які 

здійснюється «державне керівництво суспільством». 

2. Структурно-функціональний підхід акцентує увагу не 

тільки на організаційній основі його побудови, але й на його 

динаміці, реальному функціонуванні. 

Механізм державного управління – це організація 

практичного здійснення державного управління. 

Механізм управління включає: об’єкти управління, суб’єкти 

управління; взаємовплив між суб’єктами та об’єктами 

управління. 

Статику механізму управління визначають суб’єкти та 

об’єкти управління, які становлять організаційно-

структурну основу механізму державного управління, а 

динаміку – комплекс зв’язків та взаємодій між ними 

 

Загалом усі наявні механізми можна поділити на три типи: 

- механізми-знаряддя (інструменти); 
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- механізми-системи (набір взаємопов’язаних елементів); 

- механізми-процеси (послідовність певних перетворень). 

На думку О. Федорчака, «поняття «механізм» і поняття «процес» не 

можна порівнювати між собою, оскільки процес – це лише послідовність дій, 

етапів перетворення чого-небудь, а механізм – це значно ширше поняття, яке 

охоплює різноманітні інструменти, важелі, засоби, стимули державного 

управління. 

Також недоцільно ототожнювати поняття «механізм» із поняттям 

«знаряддя» чи «інструмент», оскільки до складу механізму державного 

управління, окрім інструментів, належать також методи, важелі, політика, 

правове, нормативне та інформаційне забезпечення тощо. Саме лише 

існування інструментів не в змозі забезпечити практичну реалізацію 

державного управління» [105]. 

Отже, механізм державного управління – це механізм як система, 

призначена для практичного здійснення державного управління та 

досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, 

інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, 

нормативним та інформаційним забезпеченням. 

У літературі з державного управління існують різні підходи щодо видів 

і класифікації механізмів державного управління. 

Залежно від того, які саме проблеми і як вирішуються із застосуванням 

конкретного державного механізму управління, він може бути складним 

(комплексним) і включати в себе декілька самостійних механізмів. 

Комплексний механізм державного управління може складатись із таких 

видів механізмів: 

- економічного (механізми державного управління банківською, 

грошово-валютною, інвестиційною, інноваційною, кредитною, податковою, 

страховою діяльністю тощо); 
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Рисунок 2.1 – Структура механізму державного управління 

- мотиваційного (сукупність командно-адміністративних та соціально-

економічних стимулів, що спонукають державних службовців до 

високоефективної роботи); 

- організаційного (об’єкти, суб’єкти державного управління, їх цілі, 

завдання, функції, методи управління та організаційні структури, а також 

результати функціонування); 

- політичного (механізми формування економічної, соціальної, 

фінансової, промислової політики тощо); 

- правового (нормативно-правове забезпечення: закони і постанови 

Верховної ради України, укази Президента, постанови і розпорядження 
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Кабінету Міністрів України; а також методичні рекомендації та інструкції 

тощо). 

Крім комплексного механізму державного управління, існують ще й 

недержавні механізми управління: бізнесові, конфесіональні, корупційні, 

партійні тощо. 

Узагальнена класифікація механізмів державного управління подана на 

рисунку 2.2. вона включає поділ механізмів державного управління за 

функціональним призначенням та за суб’єктом управління. 

 

Рисунок 2.2 – Класифікація механізмів державного управління 

 

2.2 Механізми публічного управління в системи цивільного захисту 

Як показує аналіз світового досвіду, питання пожежної безпеки в 

сучасних умовах набувають актуальності й виняткового значення. Це 

пояснюється тим, що в сучасному житті суспільства пріоритетне місце 

починають займати проблемні питання, що пов’язані з подоланням 

різноманітних кризових ситуацій і явищ, обумовлених бурхливим розвитком 

земної цивілізації. Науково-технічний розвиток здатний сприяти не лише 

зростанню продуктивності та покращенню умов праці людини, росту 
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матеріального благополуччя та інтелектуального потенціалу громадян. Він 

призводить до зростання ризику та небезпек виникнення аварій у великих 

технічних системах, які, як правило, супроводжуються виникненням 

різномасштабних пожеж, яка загрожує національній безпеці держави. 

Вагомим аспектом модернізації механізмів публічного управління у 

сфері цивільного захисту пожежної безпеки є застосування комплексного 

механізму з метою попередження, виявлення та ліквідації небезпеки щодо 

виникнення техногенних та природних надзвичайних ситуацій. Застосування 

комплексного механізму публічного управління означає синхронне та 

тотальне усунення чи пом’якшення усіх чинників пожежної безпеки, 

враховуючи обмеженість людських знань і умінь. 

Основними складовими комплексного механізму публічного 

управління є нормативно-правовий, організаційний та механізм 

міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту. Ці механізми 

можуть використовувати свої методи, засоби та інструменти впливу на 

пожежну безпеку. Розглянемо зазначені механізми публічного управління 

пожежною безпекою з позицій структурно-функціонального підходу. 

Розглядаючи нормативно-правовий механізм в системі цивільного захисту 

України щодо пожежної безпеки та національної безпеки держави в цілому 

слід відзначити, що механізм визначається нормами права, 

правовідносинами, право реалізацією, правовою культурою, свідомістю та 

нормативно-правовими актами. 

Нормативно-правовий механізм публічного управління пожежною 

безпекою у сфері цивільного захисту щодо виникнення техногенного та 

природного характеру НС включає в себе міжнародно-правові та 

нормативно-правові акти національного законодавства. Нормативноправовий 

механізм публічного управління пожежної безпеки обіймає відповідні норми 

Конституції України, Кодексу цивільного захисту України та інші 

нормативно-правові акти, що регламентують її процес, а також органи 

законодавчої влади, Верховна Рада України, комітети Верховної Ради 
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України. Варто відзначити, що нормативно-правовий механізм спрямований 

на законодавчий розподіл повноважень, чітке формулювання та юридичне 

закріплення пріоритетів підрозділів, правове забезпечення формування та 

реалізацію державної політики до кращого світового досвіду ДСНС України. 

Виходячи з того, що на створення та розвиток нормативно-правової бази 

пожежної безпеки у сфері цивільного захисту, безумовно, впливають 

різноманітні фактори, а саме його зв’язок з конкретною метою та системний 

характер, що передбачає не автоматичне об’єднання нормативно-правових 

актів стосовно обраної сфери, а їх впорядковану і взаємопов’язану 

сукупність, здатну забезпечити успіхи поставленої мети шляхом законної 

реалізації суб’єктами наявних інтересів. 

Наступним комплексним механізмом публічного управління 

пожежною безпекою у сфері цивільного захисту це організаційний, який 

спрямований на кадрове, інформаційне та матеріально-технічне 

забезпечення. Його суть, полягає у тому, що кожний ускладнений порядок 

посідає внутрішньою або зовнішньою підсистемою керування, яка виконує 

різні функції управління. Самостійна функція управління може бути 

реалізована за допомогою формування організаційних методів, які впливають 

на структурну побудову системи та здатні діяти більш раціонально щодо 

досягнення своєї мети [23]. Організаційний механізм публічного управління 

покликаний забезпечити функціонування та координацію інституцій 

управління пожежною безпекою в сфері цивільного захисту техногенного та 

природного характеру, тобто розкриває собою сукупність норм і процедур з 

приводу проектування функціональної структури управління та 

регламентації взаємодії її учасників, а саме упорядкування їх прав, 

розмежування та уникнення дублювання функцій всіх інститутів влади які 

дотичні до пожежної безпеки у сфері цивільного захисту. На організаційний 

механізм покладена функція координації та контролю з боку Міністерства 

внутрішніх справ та ДСНС України. Така форма суб'єктів публічного 

управління пожежною безпекою у сфері цивільного захисту на рівні 
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центральних органів виконавчої влади , не координується у відповідній 

частині з концепцією та змістом Кодексу цивільного захисту України, та 

породжує колізії у законодавстві та компетенційну плутанину [95]. Одним з 

головних вимог організаційного механізму публічного управління це 

кадрове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення пожежної безпеки у 

сфері цивільного захисту ДСНС. За особистою дисципліною управлінська 

функція керівника штабу ДСНС в сфері цивільного захисту є переважно 

інформаційною. Це збір, обробка, аналіз, систематизація, збереження та 

передача інформації, яка необхідна для своєчасного реагування, ухвалення та 

реалізація управлінських рішень в публічному управлінні щодо забезпечення 

високого рівня пожежної безпеки держави. Адміністративна діяльність 

керівника органів ДСНС у сфері цивільного захисту, як показує практика, 

являє собою складне соціально-психологічне явище. Вони постійно у своїй 

практичній діяльності зустрічаються з реаліями сьогодення, а саме це 

координація особово го складу по локалізація різного роду пожеж 

техногенного та природного характеру [4]. Підвищені вимоги до професійної 

підготовки фахівців за напрямом “пожежна безпека” майбутніх працівників 

служби пожежної безпеки в сфері цивільного захисту, через ускладнення 

внутрішньополітичної ситуації в державі, спонукають до пошуку нових 

підходів спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах системи ДСНС 

України. Таким чином, актуальність застосування інформаційного 

забезпечення публічного управління пожежною безпекою є досить високою. 

Інформаційне забезпечення, визначає сукупність таких методів як 

моніторинг, прогнозування, навчання персоналу, що діють з метою широкого 

і стабільного відстеження й коригування заходів управління пожеж ною 

безпекою у сфері цивільного захисту. На жаль, залишається на низькому 

рівні та не відповідає сучасним вимогам фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення підрозділів ДСНС. Важливо своєчасно й оперативно покращити 

оснащення сил цивільного захисту і, зокрема підрозділів ДСНС України, 

новою сучасною технікою, озброєнням та запровадження передових 
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технологій ведення аварійно-рятувальних робіт щодо пожежної та 

техногенної безпеки як складової національної безпеки України. Ще один з 

комплексного механізму публічного управління пожежної безпеки у сфері 

цивільного захисту є механізм міжнародного співробітництва. Жодне 

суспільство не може існувати у ХХІ ст. без розширення міжнародної 

співпраці та прагнення України до європейської інтеграції. Механізм 

міжнародного співробітництва спрямований на виведення діяльності ДСНС 

на рівень міжнародних стандартів соціально-сервісної дії; на співпрацю 

ДСНС з подібними структурами ЄС; на впровадження використаного 

набутого та апробованого міжнародного досвіду; на налагодження 

ефективного інформаційного обміну між представниками ДСНС та 

суб’єктами міжнародного права; на поглиблення процесів європейської 

інтеграції в сфері цивільного захисту; на правове забезпечення договірно-

правової та конвенційної діяльності, а саме укладання і реалізація договорів, 

у яких налагоджують відносини в даній сфері, інституційної діяльності, це 

співробітництво в рамках міжнародних організацій. У зв’язку з цим, одним з 

важливих напрямків даного механізму публічного управління у сфері 

цивільного захисту в Україні слід вважати, виходячи з європейської та 

світової практики, запровадження у практику ДСНС міжнародного стандарту 

ISO 9001:2015, який визначає якісні вимоги публічного управління до 

системи організації.- Мета впровадження ISO 9001:2015 у межах управління 

ДСНС ґрунтується, у першу чергу, на необхідності удосконалення 

внутрішньої системи державного управління діяльністю пожежної безпеки у 

сфері цивільного захисту [112]. Кoнcтитуція Укpаїни скеровує 

зoвнішньoпoлітичну діяльність кpаїни на забезпечення національної бeзпeки 

шляхoм підтримання миpнoгo й взаємoвигіднoгo cпівpoбітництва із члeнами 

міжнаpoднoгo співтоваpиcтва за загальнoвизнаними пpинципами та нopмами 

міжнаpoднoгo пpава [4]. Свідченнями здійcнення міжнаpoдного 

cпівpoбітництва також є напpямами механізму міжнаpoдного 

cпівpoбітництва пожежною безпекою у cфepі цивільного захиcту наceлeння 
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та тepитopій від надзвичайних ситуацій тeхнoгeннoгo та пpиpoднoгo 

хаpактepу, можна назвати співпрацю і практичні пpoгpами взаємoдії зі 

cтpуктуpами OOН, НАТО, Pади Євpoпи і Євpoпeйcькoї Кoміcії, а такoж 

розвитoк міжнаpoдних зв’язків на двocтopoнній та багатocтopoнній ocнoві, а 

у pазі прохання пpo дoпoмoгу щодо за лучення cил і заcoбів ДСНС України 

дo викoнання завдань за кордоном згіднo з діючими міжуpядовими Угoдами. 

Необхідно відзначити, щo механізм міжнаpoдного cпівpoбітництва завжди 

диктував суворе дoтpимання дoгoвіpнoї регламентації, не двoзначнoгo 

закpіплeння в нopмах дoгoвopу дocягнених багатосторонніми 

дoмoвлeнocтями. Вище наведені механізми є складовими комплексного 

механізму публічного управління пожежної безпеки як складової 

національної безпеки держави у сфері цивільного захисту України. Вони 

повинні бути доволі гнучкими по відношенню до зміни різних сторін 

життєдіяльності держави, динаміки важливих процесів. Наша держава все 

більш інтегрується в міжнародне товариство, що приводить не лише до 

перемін в політиці та економіці, але й посилює темпи структурних змін та 

інформаційних потоків. Це вимагає сталої адаптації публічного управління 

пожежної безпеки у сфері цивільного захисту держави щодо нових умов з 

метою гарантування постійного та безпечного розвитку України. 

У зв’язку з вище наведеним потрібно наголосити, що питання 

пожежної безпеки як складової національної безпеки не нове, але і досі 

залишається без дійових рішень, у першу чергу на законодавчому рівні. Отже 

на сьогоднішній час не існує інших кількісних показників та критеріїв оцінки 

рівня пожежної безпеки, невизначений взаємозв’язок з показниками 

національної безпеки, кількісна основа яких, у свою чергу, також 

залишається не достатньо дослідженою, хоча наукових праць за цим 

напрямком опубліковано чимало. Для виправлення ситуації необхідно 

удосконалити Закон України «Про пожежну безпеку» з врахуванням 

європейського й світового досвіду, а також внести зміни до Закону України 

«Про основи національної безпеки України», що стосується пожежної 
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безпеки як окремої складової національної безпеки держави. Більш 

важливим, на наш погляд, є введення у дію ефективних механізмів 

публічного управління, стимулювання практичної діяльності щодо 

профілактики та попередження виникнення надзвичайних ситуацій, 

техногенного і природного характеру пов’язаних з пожежами, а також 

залучення необхідних для цього інвестицій та європейського досвіду. 

Модернізація публічного управління пожежної безпеки як складової 

національної безпеки у сфері цивільного захисту у нових ринкових умовах 

господарювання повинна відповідати сьогоденню та побудувати таку 

державно-управлінську модель, яка б гарантувала внутрішню безпеку 

держави та відповідала високим європейським стандартам. 

 

2.3 Реалізації дієвих заходів, спрямованих на мінімізацію ризику 

виникнення пожеж 

Процес розробки та реалізації дієвих заходів, спрямованих на 

мінімізацію ризику виникнення пожеж і зменшення розміру можливого 

збитку при загорянні, здійснюється шляхом вирішення задач щодо 

формування та впровадження організаційно-правового механізму державного 

управління пожежною безпекою. 

В науковій спільноті зберігається значний інтерес до даної проблеми. 

Так, зокрема, С. Сташенко розглянув нормативно-правове поле регулювання 

управління екологічною безпекою на засадах екологічної оцінки у сфері 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій [97]. О. Орлов і О. 

Федорчук запропоновали модель процесу управління під час реагування на 

надзвичайну ситуацію [57, 106]. В. Колесніков дослідив роль сучасної 

держави в запобіганні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

вдосконалення державного впливу на данні процеси [35]. О. Радченко 

актуалізовав сучасні теоретичні підходи до розуміння системи державного 

управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

[87]. А. Томіленко та Г. Фердаш розглянули структуру, функції та принципи 
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побудови ситуаційних центрів а також прийняття рішень органами 

державного управління в умовах надзвичайних ситуацій [102, 106]. О. 

Орцева вивчала напрями вдосконалення механізмів державного регулювання 

експертизи виробів медичного призначення в контексті управління наданням 

гуманітарної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій [58]. М. Попов 

узагальнили існуючі підходи до методологічних засад розвитку сфери 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій [65]. Проте, 

питання організаційно-правого механізму управління пожежною безпекою 

об’єкта є не достатньо дослідженими, що й обумовлю її дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження організаційно-

правового механізму державного управління пожежною безпекою об’єкта. 

Передбачається, що результатом впровадження СУПБ буде поліпшення 

стану пожежної безпеки. Організація діяльності підприємств щодо 

забезпечення пожежної безпеки повинна стати невід'ємною складовою 

частиною і пріоритетним завданням функціонування управлінь, структурних 

підрозділів, служб пожежної безпеки, посадових осіб та забезпечити 

контроль за показниками пожежної небезпеки, виконання протипожежних 

вимог, дотримання протипожежного режиму, аналіз пожежної небезпеки і 

протипожежного стану об'єктів, спеціальну підготовку персоналу, розробку, 

прийняття і реалізацію рішень щодо запобігання, обмеження 

розповсюдження та ліквідації пожеж, забезпечення безпеки людей і 

навколишнього середовища [64]. Крім того, доцільно звернути увагу на 

загальні принципи функціонування системи управління пожежною безпекою 

об’єкта (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2. Загальні принципи функціонування системи управління 

пожежною безпекою об’єкта  

Принцип Коротка характеристика принципів 

функціонування системи управління 

принцип системності передбачає, що управління пожежною 

безпекою об’єкта повинно охоплювати всі 
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складові системи запобігання пожежі та 

комплексу протипожежного захисту, мати 

узгодженість між складовими, постійний та 

упорядкований характер 

принцип попередження передбачає, що діяльність має носити 

попереджувальний характер, спрямований 

на своєчасне виявлення та усунення 

чинників, що можуть призвести до пожежі 

шляхом проведення профілактичної роботи 

принцип колективізму принцип колективізму передбачає участь 

усіх працівників в роботі із забезпечення 

пожежної безпеки 

принцип інформованості передбачає, що здійснення заходів з 

пожежної безпеки базується на 

максимальній інформованості кожного 

працівника про негативні чинники пожежі 

принцип адекватності передбачає відповідність заходів із 

забезпечення пожежної безпеки реальним 

та потенційним загрозам 

принцип відповідальності передбачає усвідомлення кожним 

працівником його відповідальності за 

дотримання вимог пожежної безпеки 

 

Джерело: складено автором на основі [50] 

Рівень деталізації та складності СУПБ , обсяг необхідної документації 

та ресурсів, визначаються в залежності від рівня пожежної небезпеки, 

масштабу та характеру діяльності підприємства. Державне управління 

системою пожежної безпеки здійснюється Державною пожежною охороною 

та іншими органами державної виконавчої влади.  

Підприємство повинно гарантувати забезпечення функціонування 

СУПБ та надати людські, матеріальні і фінансові ресурси, необхідні для 

реалізації завдань щодо забезпечення пожежної безпеки. Управління 

пожежною безпекою досягається зміною стану підприємства (об'єкта) 
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шляхом переводу його у менш небезпечний стан. Основною метою системи 

управління пожежною безпекою об’єкта є створення умов для попередження 

виникнення та розвитку пожежі, а також впливу на людей та майно 

небезпечних чинників пожежі [105]. Крім того, однією із основних складових 

організаційно-правового механізму управління пожежною безпекою є 

методи. У цьому контексті мається на увазі спосіб впливу суб’єкта на об’єкт. 

Традиційно до них відносять: примус; переконання; адміністративні; 

психологічні (табл. 2.3). Усі зазначені методи якнайкраще можуть бути 

використанні в організаційно-правовому механізмі державного управління 

пожежною безпекою. Зупинимось детальніше на їх характеристиці. Загальні 

методи впливу поділяються на примус та переконання. Примус складається з 

дисциплінарних, адміністративних, матеріальних, кримінально- 

процесуальних заходів. Сутність його полягає у формуванні поведінки 

об’єкта управління проти його волі, при цьому суб’єкт управління може 

впливати примусово на моральну, матеріальну, організаційну, фізичну, 

психологічну сферу об’єкта управління з метою його упорядкування. Примус 

на відміну від переконання застосовується спеціально уповноваженими 

суб’єктами управління в межах їх правової компетенції. 

Таблиця 2.3  

Організаційно-правовий механізм управління пожежною безпекою 

Організаційно-правові механізми Заходи безпосереднього впливу 

примус дисциплінарних, адміністративних, матеріальних, 

кримінальнопроцесуальних заходів. 

переконання агітації, виховання, роз’яснення, показ позитивного 

досвіду, заохочення, обговорення поведінки. 

адміністративні адміністративно-правові та адміністративно-

організаційні методи 

психологічні методи професійного підбору та навчання; методи 

психологічного стимулювання (мотивації); методи 

комплектування малих груп і колективів; методи 

гуманізації праці. 
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Джерело: складено автором на основі [50] 

Адміністративний примус може здійснюватися через заходи 

адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення 

(пониження), заходи адміністративно-процесуального забезпечення і 

адміністративного стягнення [39].  

Переконання складається із таких заходів: агітації, виховання, 

роз’яснення, показ позитивного досвіду, заохочення, обговорення поведінки. 

Ці заходи являють собою заходи правового і неправового характеру, які 

проводяться державними та громадськими органами, з метою формування у 

громадян розуміння необхідності чіткого виконання вимог законів та інших 

правових актів.  

Адміністративні методи управління характеризуються 

підпорядкуванням волі керованого об’єкта волі управляючого суб’єкта за 

схемою «влада підпорядкування» і поділяються на: адміністративно-правові 

та адміністративно-організаційні методи.  

Адміністративно-правові поділяються:  

а) за юридичними ознаками – на нормативні, індивідуальні (накази, 

вказівки, розпорядження, рішення);  

б) за формою вирішення – на адміністративно-правові й 

адміністративно-організаційні;  

в) за способом впливу на об’єкт управління – на зобов’язуючі виконати 

певні дії, уповноважуючі виконати зазначені дії, заохочувальні до виконання 

соціально-корисних дій, заборонні (обмежуючі) виконання тих чи інших дій; 

г) за формою припису – на категоричні (імперативні), делегуючі, 

рекомендаційні, диспозитивні [88].  

Психологічні методи управління спрямовані на регулювання відносин 

між людьми шляхом оптимального підбору та розстановки персоналу, до 

яких належать:  

- методи професійного підбору та навчання;  
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- методи психологічного стимулювання (мотивації);  

- методи комплектування малих груп і колективів; - методи гуманізації 

праці. 

Особливе місце в системі методів управління займають методи 

адміністративно-правового регулювання (імперативний, диспозитивний), які 

у своєму змісті охоплюють сукупність правових способів, що застосовуються 

державою для забезпечення регулюючої дії впливу норм адміністративного 

права. Вони реалізуються шляхом:  

1) використання приписів (установлення обов’язків);  

2) встановлення заборон; 3) надання дозволів Функціонування системи 

управління пожежною безпекою об’єкта повинна забезпечуватися рядом 

факторів (рис. 1).  

Крім того, розглядаючи механізм управління як систему, О. Федорчак 

наголошує, що така система «призначена для практичного здійснення 

управління та досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, 

методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним 

правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням» [105]. 

 

Рис. 1. Фактори функціонування системи управління пожежною 

безпекою об’єкта  

1 

• формуванням структури упрвління  пожежною безпекою об'єкта;  

• аналізуванням стану пожежної безпеки об'єкта; 

• плануванням і фінансуванням заходів по забезпеченню  пожежної 
безпеки об'єкта; 

2 

• проведенням пожежно-профілактичної роботи; 

• дослідженням та обліком пожеж; 

3 

• оцінкою індивідуального пожежного ризику та/або ризику 
виникнення пожежі; 

• розробленням нормативних документів. 
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Джерело: складено автором на основі [50] 

Основними задачами системи управління пожежною безпекою об’єкта 

є:  

− організація роботи по забезпеченню функціонування системи 

запобігання пожежі;  

− організація роботи по забезпеченню функціонування комплексу 

протипожежного захисту;  

− розробка та реалізація організаційних заходів по забезпеченню 

пожежної безпеки.  

Організаційні заходи повинні включати:  

− створення пожежної охорони та/або призначення відповідальних за 

пожежну безпеку на об’єкті захисту;  

− підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного 

захисту;  

− встановлення в технічній документації на речовини, матеріали, 

вироби, технологічні процеси, будівлі і споруди об'єктів вимог щодо 

забезпечення пожежної безпеки;  

− організацію навчання людей правилам пожежної безпеки; − розробку 

і реалізацію норм і правил пожежної безпеки, інструкцій, про дотримання 

протипожежного режиму та дій людей при виникненні пожежі;  

− виготовлення і застосування засобів наочної агітації щодо 

забезпечення пожежної безпеки;  

− забезпечення порядку зберігання речовин і матеріалів, в залежності 

від їх фізико-хімічних і пожежнонебезпечних властивостей; 

− нормування чисельності людей на об'єкті за умовами безпеки їх під 

час пожежі; − розробку заходів щодо дій на випадок виникнення пожежі та 

організації евакуації людей; − визначення основних видів, кількості, 

розміщення і обслуговування протипожежної техніки на об’єкті [96]. 
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Загальна схема забезпечення пожежної безпеки об'єкта захисту 

системою запобігання пожежі, комплексом протипожежного захисту та 

системою управління пожежною безпекою наведена на рис. 2.  

Не менш важливою складовою управління є відомості про інформацію 

з питань функціонування організаційно-правового механізму державного 

управління пожежною безпекою становлять відомості про пожежі, що 

прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і 

наслідків, а також про способи та методи захисту від них.  

Органи управління пожежною безпекою зобов’язані надавати 

населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну 

інформацію, а також інформувати про свою діяльність з питань забезпечення 

пожежної безпеки, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху 

формі.  

Інформація має містити дані про суб’єкт, який її надає, та сферу його 

діяльності, про природу можливого ризику під час аварій, включаючи вплив 

на людей та навколишнє природне середовище, про спосіб інформування 

населення в разі загрози або виникнення пожежі та поведінку, якої слід 

дотримуватися.  

У свою чергу, до технологій і технічних засобів зв’язку організаційно-

правового механізму державного управління пожежною безпекою належать 

засоби зв’язку, комп’ютерна техніка, засоби масового оповіщення щодо 

виникнення ризику пожежі тощо.  

Таким чином, пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом 

проведення відповідних організаційних, технічних та інших заходів, 

спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, 

зниження можливих втрат і зменшення негативних наслідків у разі їх 

виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та 

успішного гасіння пожеж. 

Крім того, функціонування організаційно-правового механізму 

державного управління пожежною безпекою дає право стверджувати, що як і 
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кожний механізм державного управління, організаційно-правовий механізм 

управління має обов’язкові складові, а саме цілі, принципи, функції, методи, 

інформацію, технології та технічні засоби. 

Це, у свою чергу, дозволяє запропонувати визначення організаційно-

правового механізму державного управління пожежною безпекою як 

діяльності публічних інституцій, які діють на основі конституційно-правових 

норм та створені з метою вироблення та реалізації державної політики 

пожежної безпеки, щодо забезпечення неприпустимого ризику виникнення і 

розвитку пожеж, попередження та подолання можливості завдання шкоди 

живим істотам, матеріальним цінностям та довкіллю. 

Крім того, функціонування організаційно-правового механізму 

державного управління пожежною безпекою дає право стверджувати, що як і 

кожний механізм державного управління, організаційно-правовий механізм 

управління має обов’язкові складові, а саме цілі, принципи, функції, методи, 

інформацію, технології та технічні засоби. 

Таим чином, визначення організаційно-правовий механізм управління 

пожежною безпекою розкриває сутність його функціонування, яке 

спрямоване на вироблення та реалізацію державної політики у сфері 

пожежної безпеки. Як і кожному механізмові державного управління 

організаційно-правовому механізму державного управління пожежною 

безпекою властивий набір загальноприйнятих складових, а саме наявні цілі, 

принципи, функції, методи, інформація, технологія та технічні засоби. З 

огляду на зазначене слід наголосити на тому, що подальші дослідження 

організаційно-правового механізму державного управління пожежною 

безпекою мають бути спрямовані на вдосконалення як кожної окремою 

складової, так і всього механізму в цілому, що в результаті має привести до 

покращання стану пожежної безпеки в державі. 
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РОЗДІЛ 3 

 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

3.1 Нормативно-правове забезпечення пожежної безпеки  України в 

контексті європейської інтеграції 

 Недостатня ефективність державного управління в сфері ПБ і нагальна 

потреба в його 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 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 

Чорнобильської катастрофи [81]. 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 [70]. 

 Наказами МНС України введено в дію низку важливих нормативно-

правових актів: 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 
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безпеки на 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; 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 [30]; Правила пожежної 

безпеки на ринках України [29]; Інструкція з організації роботи органів 

державного пожежного нагляду [29]; Правила влаштування та 

експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 

у будинках і спорудах; Правила пожежної безпеки для культових споруд 

[54]; процедури щодо проведення службових розслідувань у разі виникнення 

пожеж [53] 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 [30]; 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 [29]; 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 [54] та ін. 

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

затверджена Державна програма перетворення військ Цивільної оборони 
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України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-

рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року [73]. 

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 [79]. У Положенні визначені конкретні завдання та обов’язки 

міністерства щодо забезпечення пожежної безпеки в державі. 

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

Положення про добровільну пожежну дружину (команду)» [54]. 

Таким чином, починаючи з 2003 р. було прийнято низку нормативно-

правових актів у сфері ПБ, якими була удосконалена структура органів 

державного управління в сфері ПБ і які забезпечували регулювання порядку 

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 [78]. 

 Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 392/2011 «Питання 

Державної інспекції техногенної безпеки України» Державний департамент 
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пожежної безпеки разом із Державною інспекцією цивільного захисту та 

техногенної безпеки реорганізовані у Державну інспекцію техногенної 

безпеки України, з передачею останній підпорядкованих Державному 

департаменту пожежної безпеки та Державній інспекції цивільного захисту 

та техногенної безпеки органів управління і підрозділів з одночасним 

виведенням їх зі складу Міністерства надзвичайних ситуацій України [60]. 

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 [34]. При цьому втратила чинність низка законодавчих і нормативно-

правових актів, у тому числі Закон України «Про пожежну безпеку». 

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 [71]. Управління Службою здійснювалося Кабінетом Міністрів через 

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 [59]. 

Отже, аналіз стану та особливостей 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 вдосконалення. Результати проведеного 
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дослідження дозволяють також зробити висновок про те, що у межах 

чинного законодавства стосовно сфери ПБ в Україні значна увага 

приділяється реалізації функції регулювання, у наслідок чого питання 

нормативного забезпечення державного управління сферою ПБ з позиції 

реалізації організуючих і координуючих впливів на всі складові сфери ПБ 

залишаються поки ще недостатньо вивченими. 

Таблиця 3.1 

Нормативно-правове забезпечення пожежної безпеки  України 

№ п/п Назва документа 

1 Кодекс цивільного захисту України 

2 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» 

3 Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» 

4 Закон України  «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

5 Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого 

випромінювання» 

6 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. 

№ 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з 

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», 

2016 

7 Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 

«Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 306 «Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність 

здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

техногенної та пожежної безпеки» 
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9 Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788 «Про 

затвердження порядку і правил проведення обов'язкового 

страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за 

шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах 

підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти 

та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій 

екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» 

10 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 

«Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій» 

11 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 «Про 

затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу 

невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного 

захисту» 

12 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1214 «Про 

затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають 

постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню 

державними аварійно-рятувальними службами» 

13 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про 

затвердження порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної 

небезпеки» 

14 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440 «Про 

затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки» 

15 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 828 «Про 

затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і 

рятувальників» 
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16 Наказ МВС України від 30.12.2014  № 1417 «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні» зареєстрований в Міністерстві  

юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 

17 Наказ МВС України від 02.11.2015  № 1337 «Деякі питання 

проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки»; 

18 Наказ МНС України від 23.02.2006 № 98 «Методика ідентифікації 

потенційно небезпечних об'єктів» зареєстрований у Мін’юсті 

України 20.03.2006 за № 286/12160 

19 Наказ МНС України від 15.05.2006 № 288 «Правила улаштування, 

експлуатації та технічного обслуговування систем раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх 

виникнення» зареєстрований у Мін’юсті України 05.07.2006 за № 

785/12659 

20 Наказ МНС України від 15.08.2007 № 557 «Правила техногенної 

безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, 

установах та на небезпечних територіях» зареєстрований у Мін’юсті 

України 03.09.2007 за № 1006/14273 

21 Наказ МНС України від 15.08.2007 № 558 «Інструкція з перевірки та 

готовності функціональних та територіальних підсистем єдиної 

системи цивільного захисту» зареєстрований у Мін’юсті України 

11.10.2007 за № 1162/14429 

22 Наказ МНС України від 03.12.2001 № 272 «Правила охорони життя 

людей на водних об’єктах України» зареєстрований у Мін’юсті 

України 01.02.2002 за № 95/6383 

23 Наказ МНС України від 05.03.2002 № 61 «Положення про порядок 

проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх 

готовності до реагування на  надзвичайні ситуації» зареєстрований у 
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Мін’юсті України 28.03.2002 за N 309/6597 

24 Наказ МВС від 15.08.2016 № 810 «Про внесення змін до Правил 

пожежної безпеки в Україні», зареєстрований в Мін’юсті 07.09.2016 

за № 1222/29352 

25 ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків 

та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою» 

 

 

3.2 Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та 

пожежної безпеки  

Існуючі нині в нашій країні проблеми щодо функціонування єдиної 

державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ) України, про які вже 

давно та відкрито говориться як у науковоекспертному середовищі, так і 

констатується керівними посадовими особами держави на офіційному рівні, 

не в останню чергу зумовлені недоліками організаційно-правових засад 

діяльності центрального органу виконавчої влади (далі – ЦОВВ) України, 

відповідального за реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту 

(далі – ЦОВВ України з питань ЦЗ). Таким органом зараз виступає 

нещодавно створена Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі 

– ДСНС України) – правонаступник Міністерства України з надзвичайних 

ситуацій (далі – МНС України). Ця державна структура (разом із 

підпорядкованими їй органами управління) у процесі її створення в 

існуючому правовому статусі та з відповідним найменуванням зазнала низку 

серйозних структурних перетворень. 

Розкриємо питання реалізації державної політики у сфері цивільного 

захисту: реорганізація центрального органу виконавчої влади України на 

сучасному етапі розитку країни. 

 На відміну від абсолютної більшості ЦОВВ України, що складали 

відповідну систему на початку 90-х рр. ХХ ст., Штаб ЦО України виглядав 
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специфічним органом не лише з огляду на зміст і характер виконуваних ним 

завдань і функцій, а ще й тому, що керівні посади в Штабі ЦО України та 

його територіальних органах комплектувались виключно 

військовослужбовцями старшого та вищого офіцерського складу. 

Спеціальний статус Штабу ЦО України також підкреслювався 

використанням у його назві слова «Штаб», що свідчило про оборонну 

спрямованість його функцій та інтегрованість як структурного елементу до 

системи загальної оборони України. На зміну тимчасовому було ухвалено 

постійно діюче Положення про Штаб ЦО України, затверджене постановою 

КМУ від 20 грудня 1993 р. № 1055 [34].  

Одночасно з цим КМУ затвердив Положення про територіальні штаби 

ЦО, яке закріпило основні складові елементи їх правового статусу (мету 

діяльності, завдання, функції, межі відповідальності тощо), що слід визнати 

важливим кроком у розвитку інституціональних засад ЦО на 

територіальному рівні. З прийняттям Положення про Штаб ЦО України зміст 

і характер виконуваних цим державним органом завдань і функцій, їх 

загальна кількість залишились незмінними, хоча водночас мали місце певні 

незначні зміни у формулюваннях.  

Порівняно із 1992 р. на 17% було скорочено чисельність працівників 

центрального апарату Штабу ЦО України, яка склала 250 одиниць, у тому 

числі 85 військовослужбовців. За часів правління Штабу ЦО України (1991–

1996 рр.) спостерігався брак прогресивних методик і науково обґрунтованих 

підходів щодо прогнозування НС техногенного та природного характеру, 

запобігання їм та мінімізації наслідків, моніторингу стану промислової і 

природно-техногенної безпеки.  

Цілком логічним наслідком цього була нестача у Штабу ЦО України 

законодавчо закріплених повноважень щодо реалізації заходів та 

розроблення механізмів забезпечення техногенної безпеки, запобігання і 

прогнозування НС техногенного та природного характеру, а також 

контрольно-наглядових функцій із цих питань за діяльністю суб’єктів 
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господарювання, об’єктів підвищеної небезпеки та окремих територій, на 

яких існує небезпека виникнення НС. Ці чинники стали на початку 1990-х рр. 

причиною неефективного внутрішньо відомчого менеджменту в системі ЦО 

України, насамперед у Штабі ЦО України та його територіальних органах, 

заснованому на, так би мовити, “минулому досвіді” керівництва ЦО СРСР, 

який вже не міг задовольняти суспільним і державним потребам 

забезпечення ефективного ЦЗ у контексті глобального погіршення стану 

природної та техногенної безпеки у світі та в Україні зокрема [61].  

Проте одночасно з цим слід визнати факт наявності низки позитивних 

рис у діяльності Штабу ЦО України, більшість із яких, на жаль, поступово 

позбавились його правонаступники – МНС та ДСНС України:  

- централізація та концентрація державно-управлінських функцій з 

питань ЦО саме у вертикалі штабів ЦО на всіх адміністративно-

територіальних рівнях до району міста, віднесеного до групи з ЦО, включно;  

- інтегрованість системи ЦО України, у тому числі відповідних штабів 

та військ, до системи загальної оборони держави, що забезпечувало 

структурну схожість із військовою організацією та, як наслідок, високий 

рівень готовності до дій за призначенням у НС воєнного характеру;  

- укомплектованість керівних посад вищої та середньої керівної ланки 

у Штабі ЦО України та штабів ЦО областей, міст і районів 

військовослужбовцями офіцерського складу, які мали відповідну професійну 

військову виучку [80; 

- можливість завдяки наявності боєздатних сил – військ ЦО України в 

умовах обмежених фінансових і матеріально-технічних ресурсів ефективно 

реагувати на НС техногенного, природного та (як можна припустити) й 

воєнного характеру, здійснювати аварійно-рятувальні та інші невідкладні 

роботи. З точки зору інституціоналізації державного управління у сфері ЦО 

України на загальнодержавному рівні знаковою подією стало прийняття 

Указу Президента України від 28 жовтня 1996 р. № 1005 (далі – Указ № 

1005) щодо створення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 
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та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

(далі – МНС та ЧК України) шляхом злиття двох ЦОВВ – Штабу ЦО України 

та МінЧАЕС, що ліквідовувались [21].  

Згідно з Указом № 1005 МНС та ЧК України, яке здійснює керівництво 

дорученою йому сферою управління та несе відповідальність за її стан і 

розвиток, було визначено головним (провідним) органом у системі ЦОВВ 

щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ЦО, рятувальної 

справи, створення та функціонування систем страхового фонду документації, 

поводження з радіоактивними відходами, захисту населення і територій від 

НС, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків 

та наслідків Чорнобильської катастрофи. Міністра МНС та ЧК України 

призначав на посаду і звільняв з неї в установленому порядку Президент 

України. Ухвалення Указу № 1005 мало відчутний вплив на розвиток усієї 

ЄДС ЦЗ ще з кількох причин. По-перше, підвищився статус ЦОВВ України з 

питань ЦЗ, у системі ЦОВВ зі штабу до міністерства, а також статус 

керівника з начальника штабу до міністра відповідно. По-друге, збільшився 

обсяг і характер функцій та повноважень новоствореного міністерства, 

оскільки на нього було покладено великий блок функцій з питань захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (які раніше виконувало 

МінЧАЕС), а також розширено компетенцію у сфері протидії НС 

техногенного та природного характеру, зокрема щодо прогнозування 

ймовірності виникнення НС, визначення показників ризику на об’єктах 

народного господарства і територіях, здійснення заходів державного нагляду 

і контролю за виконанням вимог ЦО і техногенної безпеки, заходів щодо 

запобігання НС техногенного та природного характеру, організації аварійно-

рятувальної справи тощо [83].  

Наприклад, якщо у Штабу ЦО України налічувалось усього 3 основні 

завдання та 11 функцій та повноважень, то віднині у МНС та ЧК України 

було 9 основних завдань та 35 позицій функцій і повноважень. До того ж слід 

відзначити те, що вони стали більш деталізованими. По-третє, суттєво 
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збільшилась штатна чисельність МНС та ЧК України (на фоні чисельності 

Штабу ЦО України) та обсяги видатків на його утримання з Державного 

бюджету України. Однак слід констатувати, що зі створенням МНС та ЧК 

України та збільшенням обсягу його компетенції щодо захисту населення і 

територій від НС мирного часу у змісті та методах діяльності цього ЦОВВ, 

порівняно із Штабом ЦО України, принципових змін не відбулось, оскільки 

на практиці все також продовжував домінувати вузьковідомчий підхід до 

планування та реалізації заходів ЦО, територіально-виробничий принцип її 

організації, а також державно-управлінські механізми та заходи, спрямовані 

переважно на реагування на НС та ліквідацію їх наслідків [101].  

Важливе значення для розвитку інституту ЦОВВ з питань ЦЗ мав Указ 

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. № 47/2003 (далі – Указ 

№ 47/2003), відповідно до якого МНС та ЧК України був переданий 

Державний департамент пожежної безпеки як урядовий орган державного 

управління шляхом виведення його зі складу МВС України, а також 

підпорядковані цьому Департаменту органи управління, заклади, установи і 

підрозділи. Прийняття зазначеного Указу багато в чому зумовило подальший 

розвиток МНС та ЧК України, наступний етап становлення 

інституціональних засад його діяльності, пов’язаний із прийняттям Указу 

Президента України від 10 жовтня 2005 р. № 1430/2005 (далі – Указ № 

1430/2005), згідно з яким Положення про МНС та ЧК України фактично було 

затверджено в новій редакції, а попереднє, затверджене Указом № 1005, 

втратило чинність [81].  

Порядок призначення на посаду та звільнення з неї Міністра МНС та 

ЧК України, порівняно із механізмом, визначеним Указом № 1005, не 

змінився. На відміну від Положення про МНС та ЧК України, затвердженого 

Указом № 1005, нове Положення про це міністерство зазнало деяких змін, 

уточнень і доповнень. Зокрема, було внесене уточнення стосовно того, що 
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діяльність МНС та ЧК України спрямовується і координується КМУ. Основні 

завдання МНС та ЧК України, попри зменшення їх загальної кількості до 6 

позицій, були збільшені за обсягом та укрупнені. До їх складу додалось таке 

комплексне завдання, як забезпечення реалізації державної політики у сфері 

техногенної, пожежної і промислової безпеки, охорони праці, здійснення 

державного гірничого нагляду, страхування ризиків виробничої безпеки, 

належного поводження з радіоактивними відходами, гідрометеорологічної 

діяльності, створення та функціонування системи страхового фонду 

документації, профілактики травматизму невиробничого характеру. Крім 

цього, більш конкретними стали основні завдання та функції МНС та ЧК 

України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Наслідком 

коригування згаданих основних завдань МНС та ЧК України було 

збільшення обсягу та конкретизація відповідних його функцій та 

повноважень до 59 позицій (насамперед за рахунок повноважень у сфері 

пожежної безпеки, промислової безпеки, охорони праці, реалізації заходів 

щодо запобігання НС, антитерористичних заходів тощо) [79].  

Не можна не відзначити того факту, що прийняття Указу № 47/2003 

послужило головним приводом для поступового формування МНС України 

на регіональному та місцевому рівнях власних територіальних органів на базі 

підрозділів Держпожбезпеки, із покладанням на них функцій і повноважень 

щодо захисту населення і територій від НС, які на той час виконували 

облдержадміністрації та їх структурні підрозділи з питань НС, що призвело 

до проблеми дублювання повноважень між зазначеними суб’єктами 

державного управління, яку не вирішено до цього часу. Відповідні 

територіальні органи МНС України спочатку були створені як управління 

пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт, а в подальшому 

реорганізовані в головні управління (управління) МНС України в областях 

(на рівні районів та міст були створені однойменні управління та відділи). 

Після прийняття Указу № 1430/2005 КМУ постановою від 2 листопада 

2006 р. № 1539 затвердив ще одне Положення про МНС та ЧК України (далі 
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– постанова КМУ № 1539), створивши на загальнодержавному рівні правову 

колізію в практичному застосуванні обох згаданих вище статусних 

нормативно-правових актів щодо діяльності МНС України, які тривалий час 

уживались паралельно. Треба звернути увагу на те, що згідно з абз. 2 п. 1 

Положення про МНС та ЧК України, затвердженого постановою КМУ № 

1539, до мети діяльності профільного міністерства було включене важливе, 

на наш погляд, формулювання щодо забезпечення ним керівництва 

діяльністю ЄДС ЦЗ. Крім цього, були доповнені основні завдання МНС та 

ЧК України (загальна кількість яких збільшилась до 8 позицій) шляхом 

додаткового покладання на нього завдань щодо: керівництва у мирний час та 

особливий період діяльністю ЄДС ЦЗ, а також забезпечення координації дій 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та 

організацій з питань біологічного захисту населення і територій від НС [81]. 

У зв’язку із розширенням переліку завдань МНС та ЧК України було 

збільшено обсяг його відповідних функцій і повноважень, загальна кількість 

яких дорівнювала 62 позиціям.  

Згідно з постановою КМУ №1539 зазнав змін порядок призначення на 

посаду міністра МНС та ЧК України, який вже призначався на посаду і 

звільнявся з посади в установленому порядку Верховною Радою України за 

поданням Прем’єр-міністра України. У цьому контексті доречно навести 

слушну думку Л.Жукової про те, що “…Кожна із реорганізацій центральних 

органів управління у сфері політики 7 забезпечення безпеки життєдіяльності, 

проведена за період 1996–2006 рр., приносила зміни назв; часткові зміни 

функцій. Ці зміни були, по суті, перерозподілом владних повноважень, 

черговою кадрово-структурною перестановкою, отже, були частковими, без 

системного оновлення всього змісту і функцій органів управління у сфері 

цивільного захисту, і можна констатувати, що пошук оптимальної системи 

управління в цій сфері та спорідненими галузями продовжувався протягом 

всього періоду становлення України як держави…” [25].  
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Наступний етап інституціоналізації ЦОВВ України з питань ЦЗ 

пов’язаний із Указом Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 

“Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (далі – 

Указ № 1085/2010), ухвалення якого передбачало значні перетворення в 

системі ЦОВВ України загалом і було, до речі, вмотивоване необхідністю її 

оптимізації, усунення дублювання повноважень, забезпечення скорочення 

чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, 

підвищення ефективності державного управління [91]. 

 Відповідно до Указу № 1085/2010 шляхом реорганізації МНС та ЧК 

України було утворене МНС України, Державна служба гірничого нагляду та 

промислової безпеки України, Державне агентство України з управління 

зоною відчуження, Державна інспекція техногенної безпеки України [84].  

З точки зору розвитку інституту МНС України як системоутворюючого 

суб’єкта ЄДС ЦЗ України, а також необхідності забезпечення ефективності 

державного управління у сфері ЦЗ відповідний Указ мав лише негативні 

наслідки. По-перше, замість одного ЦОВВ фактично в країні було створено 

чотири органи державної влади з аналогічним статусом, кожен з яких віднині 

був уповноважений виконувати на загальнодержавному рівні певний блок 

завдань і функцій, безпосередньо пов’язаних зі сферою ЦЗ держави, тобто 

вони були розпорошені між різними суб’єктами державного управління. 

Відомий вітчизняний фахівець з державного управління 

В. Б. Авер’янов зазаначав, що з точки зору науковосистемної ідеології 

найкращі результати діяльності ієрархічно організованої системи можуть 

бути забезпечені за умови її моноцентричної структурної побудови, тобто за 

умови, коли всі структурні ланки системи підлягають керуючому впливу 

саме з одного, а не з кількох владно-організаційних центрів.  

По-друге, реорганізація МНС та ЧК України у згаданий вище спосіб 

мала наслідком, серед іншого, передачу знов створеним ЦОВВ органів 

управління і підрозділів, які раніше входили до складу відповідного 

міністерства, техніки, інших матеріально-технічних засобів, перерозподіл 
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бюджетних призначень, службових приміщень, проведення організаційно-

штатних заходів, здійснення в установленому порядку процедур реєстрації 

(або перереєстрації) юридичних осіб тощо.  

По-третє, утримання кількох ЦОВВ за рахунок коштів державного 

бюджету є дорожчим за фінансування витрат на забезпечення діяльності 

одного такого органу, нехай з набагато більшим обсягом та характером 

повноважень, оскільки кожен ЦОВВ як юридична особа публічного права 

потребує самостійного правового, фінансового, організаційного, кадрового, 

матеріально-технічного, інформаційного забезпечення діяльності, що 

об’єктивно вимагає збільшення граничної чисельності службовців, 

формування власної матеріально-технічної бази та збільшення видатків на 

утримання [2].  

Із прийняттям указів Президента України від 6 квітня 2011 р. № 

392/2011 «Питання Державної інспекції техногенної безпеки України» (далі – 

Указ № 392/2011), № 393/2011 «Про затвердження Положення про Державне 

агентство України з управління зоною відчуження», № 402/2011 «Про 

Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України» (далі – Указ 

№ 402/2011), № 408/2011 «Про Положення про Державну службу гірничого 

нагляду та промислової безпеки України» були закладені правові підвалини 

для дублювання повноважень МНС України: із Держтехногенбезпеки 

України – щодо питань формування та забезпечення реалізації державної 

політики у сфері пожежної і техногенної безпеки, державного нагляду 

(контролю) в цій сфері; із Держгірпромнаглядом України – щодо питань 

промислової безпеки та гірничого нагляду; із Державним агентством України 

з управління зоною відчуження – з питань реалізації державної політики 

щодо поводження із радіоактивними відходами та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Всі наведені чинники в сукупності лише 

дестабілізували діяльність як МНС України, так і ЄДС ЦЗ України в цілому, 

а отже, негативно вплинули на ефективність її функціонування.  
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Згідно з Указом № 402/2011 було затверджене Положення про МНС 

України, в якому також, як і у попередніх статусних документах, зазнали 

певних змін формулювання завдань, функцій і повноважень даного 

міністерства, їх обсяг, характер та кількість, а також порядок призначення на 

посаду і звільнення з посади міністра МНС України [60].  

Так, наприклад, основні завдання МНС України, по суті, не змінились, 

проте були сформульовані в одному реченні, що, з позиції вимог 

нормотворчої техніки, варто позитивно відзначити, адже за такого підходу 

вони є компактними, змістовними, предметними та максимально 

конкретними. Водночас, було збільшено обсяг функцій і повноважень МНС 

України до 75 позицій за рахунок, передусім, повноважень з питань: 

керівництва діяльністю функціональних та територіальних підсистем ЄДС 

ЦЗ України; формування проектів планів у сфері ЦЗ державного рівня на 

мирний час та особливий період, а також державної політики щодо 

впровадження інженерно-технічних заходів щодо ЦЗ; організації та 

проведення професійної підготовки кадрів для цієї сфери, зокрема осіб 

рядового і начальницького складу служби ЦЗ; затвердження навчальних 

планів і програм професійного навчання різних категорій фахівців у сфері 

ЦЗ; проходження служби ЦЗ. Крім цього, згідно з п. 10 Положення про МНС 

України, затвердженого Указом Президента України № 402/2011, МНС 

України очолював Міністр, якого відтоді призначав на посаду за поданням 

Прем’єр-міністра України і звільняв з неї Президент України [60].  

Окремо слід сказати про наслідки прийняття Указу Президента України 

№ 392/2011 “Питання Державної інспекції техногенної безпеки України”. 

Функції і повноваження цього ЦОВВ з питань забезпечення реалізації 

державної політики у сферах пожежної і техногенної безпеки, здійснення 

державного нагляду (контролю) у цих сферах, а також щодо контролю за 

станом ЦЗ населення і територій від НС природного та техногенного 

характеру і діяльності аварійно-рятувальних служб були роздуті аж до 80 

пунктів.  
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Зазначену державну структуру було створено шляхом виділення зі 

складу МНС України Державного департаменту пожежної безпеки та 

Державної інспекції ЦЗ та техногенної безпеки України, які на той момент 

виступали основними профільними структурними підрозділами цього 

міністерства. Особливо показово негативні наслідки такого рішення 

проявились на територіальному рівні, де почалась процедура припинення 

діяльності управлінь МНС України в регіонах як юридичних осіб, зі 

створенням на їх базі територіальних органів Держтехногенбезпеки України 

та територіальних органів МНС України. Звичайно, ця процедура 

супроводжувалась, як і на державному рівні, передачею техніки, інших 

матеріально-технічних засобів, перерозподілом службових приміщень, 

бюджетних коштів, проведенням кадрових змін та інших 

організаційноштатних заходів. Контрпродуктивний характер Указу № 

1085/2010 в частині реорганізації МНС України та створення 

Держтехногенбезпеки України через два роки фактично підтвердив 

прийнятий 24 грудня 2012 р. Президентом України Указ за № 726/2012 “Про 

деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” 

[15], на підставі якого, внаслідок чергової реорганізації МНС України, а 

також Держтехногенбезпеки України, було створено ДСНС України 

Висновки з даного дослідження. ЦОВВ України з питань ЦЗ виконує 

важливу суб’єктну роль у процесах формування та реалізації державної 

політики у сфері протидії НС техногенного, природного та іншого характеру. 

Проведений у цій статті аналіз основних етапів інституціоналізації ЦОВВ 

України, покликаного реалізовувати державну політику у сфері ЦЗ, дає змогу 

зробити висновок про те, що зазначений орган державної влади за час свого 

становлення пройшов шлях від Штабу ЦО України до ДСНС України, 

протягом якого відбулось кілька перетворень його організаційно-правового 

статусу, внаслідок яких певні системні проблеми накладались одна на одну, а 

деякі мали властивість повторюватись. При цьому стійкою тенденцією є те, 

що ці перетворення супроводжувались зміною найменування, структури, 
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граничної чисельності, обсягів бюджетних коштів на утримання, 

коригуванням функцій і повноважень, організаційно-штатними заходами 

(кадровими змінами, звільненням або переведенням працівників, 

реорганізацією структурних підрозділів) у системі відповідного ЦОВВ, а 

доволі часто також і передачею техніки, інших матеріально-технічних 

засобів, перерозподілом службових приміщень, бюджетних асигнувань тощо. 

Такі реорганізації, з-поміж інших негативних наслідків, вочевидь, додають 

навантаження працівникам системи відповідного ЦОВВ України, 

нервозності, відволікають їх від виконання основних посадових обов’язків та 

інколи, як цілком можна припустити, супроводжуються конфліктними 

ситуаціями, що також не може негативно не позначатись на ефективності 

виконання основних функціональних заходів ЦЗ. Насторожує той факт, що 

остання реорганізація МНС України в ДСНС України (кінець 2012 – початок 

2013 рр.) ознаменувалась пониженням її статусу в системі ЦОВВ з 

міністерства до служби, а також зниженням безпосередньої ролі ДСНС 

України в питаннях щодо забезпечення формування державної політики у 

сфері ЦЗ, адже відповідні повноваження були покладені на Міністерство 

оборони України.  

Безперечно, що нескінченні трансформаційні процеси, в режимі яких 

постійно перебуває головний суб’єкт державного управління галузевої 

компетенції у сфері ЦЗ, які відбуваються без належного наукового та 

практичного обґрунтування, уже самі по собі є вагомим дестабілізуючим 

чинником функціонування ДСНС України та, як наслідок, усієї ЄДС ЦЗ 

України в цілому.  

 

3.3 Удосконалення механізмів публічного управління у сфері 

пожежної безпеки 

З перших кроків свого існування Міністерством України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи (далі – МНС України) разом з профільним 



104 
 

Комітетом Верховної Ради України відпрацьовувалась концепція створення 

Єдиної державної системи органів реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру (далі – ЄДС). В  руслі цієї концепції  

здійснювалось як організаційний розвиток сфери  управління  міністерства,  в 

першу чергу – сил реагування, так  і розроблення законодавчої і нормативно-

правової бази із забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Пожежна безпека має на меті належний стан об'єкта, за винятком 

можливості виникнення вогнища загоряння (пожежі) і його поширення в 

просторі. Забезпечення пожежної безпеки – пріоритетне завдання для будь-

якого підприємства, організації, установи, офісу та приватного будинку. 

Більш глобальним завданням є забезпечення такої безпеки для населення в 

межах конкретного населеного пункту. Проблеми забезпечення пожежної 

безпеки в Україні набувають усе більшого значення. У сучасних умовах вони 

є взаємопов'язаними і взаємозалежними з проблемами економічної, 

соціальної, техногенної та екологічної безпеки – пожежонебезпечна 

обстановка в Україні змушує відповідальні органи та організації працювати 

на попередження, профілактику і попередження пожежних загроз. З метою 

зниження тяжкості наслідків від пожеж необхідно активізувати спільні 

зусилля органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також 

підприємств і, головне, громадян, та забезпечити вдосконалення заходів 

правового, організаційного, економічного, соціального і науково-технічного 

характеру, що дозволить гарантувати більш активне їх використання у 

процесі забезпечення пожежної безпеки. З огляду на це, питання пошуку 

шляхів удосконалення механізмів регулювання процесу забезпечення 

пожежної безпеки в Україні набуває особливої актуальності. 

Проблематику забезпечення пожежної безпеки та державного 

управління у цьому процесі піднімали у своїх наукових працях такі 

вітчизняні дослідники, як Назаренко В.Ю., що вивчає добровільну пожежну 

охорону за кордоном як складову організаційно-правового механізму 

державного управління пожежною безпекою, робить спроби його 
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імплементації з урахуванням досвіду України та пропонує 

організаційно-правовий механізм державного управління пожежною 

безпекою в Україні, Голуб С.В., що пропонує застосування кластеризації при 

формуванні моделей інформаційних систем багаторівневого моніторингу 

пожежної безпеки, Гречанінов В.Ф., що визначає основні риси технології 

моніторингу пожежної безпеки, Дендаренко В.Ю., що пропонує метод 

адаптивного формування структури інформаційної системи моніторингу 

пожежної безпеки, Пономаренко Г., що розглядає пожежну безпеку як 

елемент внутрішньої безпеки держави, конкретизує її поняття та досліджує 

систему заходів забез печення, Парпан Т.В., що визначає сучасний стан 

право- вого регулювання пожежної безпеки в Україні, Чьочь В.В., Борисов 

А.В., Мукшинова Т.О., Несенюк О.О., які проводять аналіз стану 

патентування в сфері пожежної безпеки в Україні, Мельниченко О., що 

розглядає пожежну безпеку як об'єкт державного управління. Водночас нові 

види загроз, які виникають через політичні, економічні кризові тенденції та 

воєнні дії на Сході країни, актуалізують проблематику необхідності 

удосконалення механізмів публічного управління процесу забезпечення 

пожежної безпеки в Україні. 

Забезпечення пожежної безпеки в Україні має кілька напрямів, серед 

яких державне регулювання, нагляд та контроль. Виконання встановлених 

державою вимог у ца- рині пожежної безпеки забезпечує повноцінне 

функціонування протипожежної системи в цілому.  

У всіх галузях народного господарства необхідно неухильно 

дотримуватися правил та інструкції з протипожежної безпеки. Забезпечення 

пожежної безпеки на території України, регулювання відносин у цій сфері 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів 

господарювання і громадян здійснюються відповідно до Кодексу цивільного 

захисту України, інших законів України, нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1052 
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"Про затвердження Положення про Державну службу України з 

надзвичайних ситуацій" одним із головних завдань ДСНС України є 

реалізація державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки]. 

Система пожежної безпеки в Україні складається з комплексу соціальних, 

організаційних, науково-технічних і правових заходів, а також сил і засобів 

пожежної служби, спрямованих на попередження і ліквідацію пожеж. У 

цілому, механізми державного регулювання процесу забезпечення пожежної 

безпеки в Україні мають такі складові елементи: систему органів виконавчої 

влади; сукупність правових норм, що регламентують як організаційну 

структуру системи органів виконавчої влади, так і процеси її функціонування 

та розвитку. Відтак, подальші дослідження у царині забезпечення пожежної 

безпеки мають бути спрямовані на аналіз ефективності та розробку 

пропозиції щодо обгрунтування напрямів удосконалення даних механізмів, 

виключення дублювання функцій органів виконавчої влади, а також 

удосконалення правової бази в даній сфері. 

До переліку основних напрямів удосконалення механізмів державного 

регулювання процесу забезпечення пожежної безпеки в Україні, 

пропонується віднести такі:  

- вдосконалення державного регулювання питань пожежної безпеки;  

- створення сучасної нормативно-технічної бази, що дозволяє 

підтримувати прийнятний рівень протипожежного захисту;  

- безпосередня організація і здійснення заходів щодо контролю 

(нагляду) за додержанням вимог пожежної безпеки, припинення виявлених 

порушень у встановленому законом порядку;  

- виконання функцій органу державного регулювання пожежної 

безпеки при використанні атомної енергії;  

- проведення єдиної технічної політики щодо гармонізації норм і 

правил пожежної безпеки.  

Пріоритетами в діяльності контрольно-наглядових органів, що 

опікуються питаннями пожежної безпеки, має стати впровадження нових 
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форм і методів, спрямованих на зниження адміністративного навантаження 

на бізнес при збереженні належного рівня захисту особистості, майна, 

суспільства і держави від пожеж і надзвичайних ситуацій.  

Ключовим фактором у питанні забезпечення пожежної безпеки на 

сьогоднішній день є пошук прийнятного для держави і суспільства рівня 

витрат фінансових і матеріальних ресурсів, на які громадяни та держава 

згодні піти, впроваджуючи в будівлях і спорудах, в тому числі і житловому 

секторі, системи та засоби протипожежного захисту.  

Одним із дієвих способів підвищення рівня пожежної безпеки в Україні 

є створення саморегульованих організацій. Необхідність створення 

саморегульованих організацій в сфері пожежної безпеки обумовлена двома 

основними факторами.  

По-перше, це необхідність підвищення якості надаваних на цьому 

ринку послуг із метою забезпечення належного протипожежного захисту 

громадян України і об'єктів економіки.  

По-друге, можливість передати у приватний сектор частину державних 

дозвільних функцій, і тим самим знизити рівень адміністрування бізнесу, 

підвищивши, таким чином, ефективність виконання тих функцій, які 

залишатимуться у державних органів, та уникаючи їх дублювання різними 

інстанціями. Перш за все, це стосується процедури ліцензування.  

Створення системи саморегульованих організацій дозволить у 

перспективі замінити функції держави по ліцензуванню діяльності в галузі 

пожежної безпеки на механізм саморегулювання. Саморегульовані 

організації мають нести відповідальність за дії юридичних осіб, що входять 

до їх складу. У разі непрофесійної діяльності тієї або іншої компанії, 

відповідальність, у тому числі і матеріальну, перед державою та суб'єктами 

господарювання буде нести саморегульована організація.  

Створення саморегульованих організацій в галузі пожежної безпеки 

підвищить рівень протипожежного захисту об'єктів економіки, істотно 

спростить проведення контрольних заходів щодо членів саморегульованих 
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організацій, а також буде сприяти попередженню фактів корупції з боку 

державного пожежного нагляду.  

Водночас для початку ініціації такої модернізації механізмів 

управління пожежної безпеки, необхідно на документальному рівні:  

- сформувати необхідну платформу для послідовного і якісного 

переходу галузі від ліцензування і акредитації до саморегулювання 

підприємницької діяльності у сфері забезпечення пожежної безпеки, і тим 

самим зняти зайві адміністративні бар'єри;  

- визначити вимоги до некомерційних організацій, що об'єднуватимуть 

суб'єктів підприємницької або професійної діяльності в галузі пожежної 

безпеки для визнання їх саморегульованою організацією;  

- включити більш ефективний механізм контролю над ринком послуг у 

галузі пожежної безпеки, передавши частину його функцій 

саморегульованим організаціям;  

- підвищити відповідальність суб'єктів підприємницької і професійної 

діяльності в галузі пожежної безпеки перед споживачами.  

Без прийняття відповідних законопроектів перехід до саморегулювання 

в галузі пожежної безпеки є неможливим.  

У контексті інтеграції України до Європейського союзу, завданням 

механізмів публічного управління пожежної безпеки є забезпечення 

можливості створення і застосування засобів виявлення та гасіння пожеж із 

урахуванням міжнародних вимог, термінове вирішення проблеми якості та 

експлуатації висотної мобільного пожежно-рятувальної техніки, тощо. 

Особливого значення набуває питання стандартизації та сертифікації, 

які розглядаються владою і бізнесом як найважливіший фактор для виходу на 

глобальні ринки просування нових товарів і технологій. Для успішного 

вирішення завдань, пов'язаних із розробкою міждержавних стандартів в 

галузі пожежної безпеки, має бути підготовлена сучасна Програма з розробки 

міждержавних стандартів. Проблемні питання сертифікації продукції в галузі 

пожежної безпеки можуть бути вирішені шляхом більш активної взаємодії 
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вітчизняних і закордонних органів і організацій, до функцій яких належить 

забезпечення пожежної безпеки.  

При цьому необхідно посилити контроль за діяльністю вітчизняних 

акредитованих органів по сертифікації і випробувальних лабораторій. 

Залишається актуальним і питання підготовки кадрів в освітніх організаціях 

для забезпечення пожежної безпеки в умовах посилення традиційних і 

виникнення нових форм і видів загроз пожежній безпеці в Україні.  

Сучасним ЗВО необхідно забезпечити такий рівень підготовки 

випускників, який би відповідав державним освітнім стандартам. Сучасний 

розвиток науки і техніки висуває вимоги по розробці відповідних методів 

навчання, впровадження нових ефективних форм підготовки фахівців, 

здатних ефективно виконувати завдання за призначенням.  

Одним з важливих аспектів пожежної безпеки залишається питання 

протипожежного страхування. За статистикою в Україні за останні 10 років 

виникло 619315 пожеж, що в середньому становить більше 62 тис. випадків 

на рік. Унаслідок цих пожеж загинуло 28 тис. 446 людей і 15 тис. 762 людини 

було травмовано. Тільки прямі збитки, завдані пожежами, склали 9 млрд грн, 

а загальні матеріальні втрати – понад 34 млрд грн.  

На збільшення їх кількості, приміром, у 2014 році, вплинула низка 

причин, зокрема введення тимчасових обмежень щодо здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері пожежної і техногенної безпеки та 

загострення політичної обстановки в країні, що підтверджує актуальність 

пошуку напрямів удосконалення механізмів публічного управління пожежної 

безпеки в Україні.  

Не зважаючи на загрозливу статистику, рівень страхування від пожеж у 

нашій державі неможливо назвати високим, що зумовлюється рядом 

об'єктивних і суб'єктивних причин. Наприклад, оцінити обсяг саме 

протипожежного страхування складно – частіше пропонуються програми 

комплексного страхування. Також при настанні страхового випадку можливі 

відмови у виплатах через невизнання страховиками прав власності. А 
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обов'язкове протипожежне страхування буде розглядатися бізнесом і 

населенням не інакше як «додатковий податок». Крім того, страхові компанії 

неохоче працюють у сферах «підвищеного ризику» по от-риманню прибутку, 

якою є сфера протипожежного страхування пожежної безпеки.  

Особливу увагу у контексті пошуку шляхів забезпечення пожежної 

безпеки належить приділити застосуванню ризик-орієнтованого підходу при 

здійсненні державного пожежного нагляду. Нині робота органів нагляду має 

полягати у відмові від принципу тотального нескінченного контролю. 

Перевірки повинні проводитися там, де дійсно є ризики або ознаки порушень 

пожежної безпеки.  

У механізмах публічного управління пожежної безпеки мають бути 

передбачені умови, що дозволяють підвищити або знизити категорію ризику 

об'єкта в залежності від рівня його захищеності. З метою практичного 

впровадження ризик-орієнтованого підходу в діяльність наглядових органів 

має бути розроблена і направлена до владних структур відповідна методика 

для застосування при плануванні перевірок на 2021 рік. Це дозволить вивести 

зі сфери активного нагляду достатню кількість об'єктів захисту.  

Застосування ризик-орієнтованого підходу при організації державного 

пожежного нагляду дозволить знизити адміністративні бар'єри і витрати при 

здійсненні наглядової діяльності, оптимізувати бюджетні витрати, 

спрямовані на забезпечення наглядових органів, а також позитивно 

відобразитися на результативності здійснення державного пожежного 

регулювання.  

Для вирішення поточних завдань регулювання пожежної безпеки у 

країні державний апарат, який має виконувати означене завдання, має бути 

модернізовано і побудовано за принципом дворівневої системи реагування: 

державний рівень буде представлений центральним апаратом і силами 

державного підпорядкування, а територіальний – місцевими органами 

управління та силами територіального підпорядкування.  
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Такий підхід відповідає досвіду більшості розвинених країн світу, в 

тому числі США, Німеччини, Франції, Японії, де проблема боротьби з 

новими видами небезпек знайшла рішення в розширенні функцій пожежної 

охорони, яка при збереженні своєї історичної назви по суті перетворилася в 

багатофункціональну аварійно-рятувальну службу.  

Отже, можна запропонувати такі напрями удосконалення механізмів  

публічного управління пожежної безпеки в Україні:  

1) організаційно-правового: 

-розширення напрямів державно-приватної співпраці, передача 

окремих функцій від державних регуляторів у приватну сферу;  

- створення та розширення діяльності саморегульованих організацій у 

сфері забезпечення пожежної безпеки;  

- запровадження європейських і міжнародних стандартів, підвищення 

рівня нагляду за стандартизацією і сертифікацією продукції;  

- контроль і нагляд за навчальним процесом у закладах, які займаються 

підготовкою кадрів для забезпечення пожежної безпеки;  

- організація практичної підготовки за сучасними програмами;  

2) економічного: 

- стимулювання розширення сфери страхування від пожежі з метою 

забезпечення компенсації збитків постраждалим особам;  

- налагодження співпраці між органами пожежного нагляду та 

конкретними страховими компаніями;  

3) равового: 

- застосування ризик-орієнтованого підходу при організації державного 

пожежного нагляду;  

- зменшення частоти і кількості перевірок стану пожежної безпеки на 

малих та середніх суб'єктах господарської діяльності;  

- розширення та модернізація законодавчої бази, формування переліку 

стратегічних орієнтирів у царині за безпечення пожежної безпеки в Україні. 
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Проведене дослідження пошуку напрямів удосконалення механізмів 

публічного управління пожежної безпеки в Україні дало змогу зробити такі 

висновки:  

1. До суттєвих недоліків у системі публічного управління пожежної 

безпеки можна віднести надмірну кількість перевірок, невідповідність 

вітчизняних практик стандартам і нормам Європейського союзу та 

міжнародних інстанцій, нерозвиненість ринку страхових послуг у напрямі 

страхування від пожежі та незацікавленість фізичних і юридичних осіб у 

такому виді страхових послуг, низький рівень самозабезпечення пожежної 

безпеки та участі приватних структур у процесі регулювання стану пожежної 

безпеки в Україні.  

2. До напрямів удосконалення механізмів публічного управління 

пожежної безпеки в Україні належать: розширення напрямів державно-

приватної співпраці; створення та розширення діяльності саморегульованих 

організацій у сфері забезпечення пожежної безпеки; запровадження 

європейських і міжнародних стандартів; контроль і нагляд за навчальним 

процесом у закладах, які займаються підготовкою кадрів для забезпечення 

пожежної безпеки; налагодження співпраці між органами пожежного нагляду 

та конкретними страховими компаніями; застосування ризик-орієнтованого 

підходу при організації державного пожежного нагляду; зменшення частоти і 

кількості перевірок стану пожежної безпеки; розширення та модернізація 

законодавчої бази. 
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ВИСНОВКИ  

За реззультатами дослідження ми дійшли висновків. 

Проблеми забезпечення пожежної безпеки в Україні набувають усе 

більшого значення. У сучасних умовах вони є взаємопов'язаними і 

взаємозалежними з проблемами економічної, соціальної, техногенної та 

екологічної безпеки – пожежонебезпечна обстановка в Україні змушує 

відповідальні органи та організації працювати на попередження, 

профілактику і попередження пожежних загроз. З метою зниження тяжкості 

наслідків від пожеж необхідно активізувати спільні зусилля органів 

державної влади органів місцевого самоврядування, а також підприємств і, 

головне, громадян, та забезпечити вдосконалення заходів правового, 

організаційного, економічного, соціального і науково-технічного характеру, 

що дозволить гарантувати більш активне їх використання у процесі 

забезпечення пожежної безпеки. 

Історія розвитку  пожежної небезпеки, пов’язаного із загрозою пожеж, 

а також громадсько-політичного та соціально-економічного розвитку 

суспільства. 

Пожежна охорона має давню історію становлення яку можна виділити 

у певні історичні періоди, зокрема: 

– античного періоду (до 1000 р.); 

– період середньовіччя (1000 р. – 1500 р.); 

– період раннього часу (1500 р. – 1800 р.); 

– нового періоду (1800 р. – 1900 р.); 

– новітнього періоду (1900 р. – 2000 р.); 

– сучасного періоду (2000 р. – сьогодення). 

Осново системи реагування і запобігання у сфері цивільного захисту 

України є адаптована до вимог сьогодення система державної пожежної 

охорони, функціональна значимість якої обумовлена історією її розвитку. 

У структурі пожежних служб Європи проявляються певні 

закономірності. Пожежні служби більшості країн Європи поділяються на 
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державні, професійні та добровільні. В деяких країнах є ще такі види 

пожежних служб, як змішані. Державні пожежні служби формуються 

залежно від адміністративного поділу країн. Професійні пожежні служби 

формуються, як правило, на великих підприємствах, а добровільні пожежні 

служби створюються і функціонують відповідно до діючого законодавства 

кожної окремої країни. 

Розгляд активного, пасивного, нейтралізуючого методологічних підходів 

до забезпечення державного управління у сфері забезпечення пожежної 

безпеки дозволив довести положення щодо доцільності їх комплексного  

застосування при домінуючій ролі активного (упереджувального,  

праксеологічного) підходу направленого на активну превенцію самого факту 

виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій.  

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення 

відповідних організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на 

попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих 

втрат і зменшення негативних наслідків у разі їх виникнення, створення умов 

для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж. 

Крім того, функціонування організаційно-правового механізму 

державного управління пожежною безпекою дає право стверджувати, що як і 

кожний механізм державного управління, організаційно-правовий механізм 

управління має обов’язкові складові, а саме цілі, принципи, функції, методи, 

інформацію, технології та технічні засоби. 

Таим чином, визначення організаційно-правовий механізм управління 

пожежною безпекою розкриває сутність його функціонування, яке 

спрямоване на вироблення та реалізацію державної політики у сфері 

пожежної безпеки. Як і кожному механізмові державного управління 

організаційно-правовому механізму державного управління пожежною 

безпекою властивий набір загальноприйнятих складових, а саме наявні цілі, 

принципи, функції, методи, інформація, технологія та технічні засоби. З 

огляду на зазначене слід наголосити на тому, що подальші дослідження 
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організаційно-правового механізму державного управління пожежною 

безпекою мають бути спрямовані на вдосконалення як кожної окремою 

складової, так і всього механізму в цілому, що в результаті має привести до 

покращання стану пожежної безпеки в державі. 

Аналіз стану та особливостей 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 вдосконалення. 

До суттєвих недоліків у системі публічного управління пожежної 

безпеки можна віднести надмірну кількість перевірок, невідповідність 

вітчизняних практик стандартам і нормам Європейського союзу та 

міжнародних інстанцій, нерозвиненість ринку страхових послуг у напрямі 

страхування від пожежі та незацікавленість фізичних і юридичних осіб у 

такому виді страхових послуг, низький рівень самозабезпечення пожежної 

безпеки та участі приватних структур у процесі регулювання стану пожежної 

безпеки в Україні.  

До напрямів удосконалення механізмів публічного управління 

пожежної безпеки в Україні належать: розширення напрямів державно-

приватної співпраці; створення та розширення діяльності саморегульованих 

організацій у сфері забезпечення пожежної безпеки; запровадження 

європейських і міжнародних стандартів; контроль і нагляд за навчальним 

процесом у закладах, які займаються підготовкою кадрів для забезпечення 

пожежної безпеки; налагодження співпраці між органами пожежного нагляду 

та конкретними страховими компаніями; застосування ризик-орієнтованого 

підходу при організації державного пожежного нагляду; зменшення частоти і 

кількості перевірок стану пожежної безпеки; розширення та модернізація 

законодавчої бази. 
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