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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Зростання ролі державного управління сферою по-
жежної безпеки (далі — ПБ) і необхідність його удос-
коналення обумовлюється характером і масштабом су-
часного виробництва, пов'язаного зі стрімким розвит-
ком різноманітних технологій, широким впровадженням
у промисловість, сільське господарство, будівництво та
побут новітніх легкозаймистих і горючих речовин та
матеріалів, масовим зведенням будинків підвищеної
поверховості, концентрацією великих матеріальних
цінностей і ринковим характером економіки нашої краї-
ни.

Усі ці обставини в сукупності та прояв небезпек,
пов'язаних із недооцінкою важливості здійснення необ-
хідних мір протипожежного захисту і незабезпеченням
потрібного рівня пожежної безпеки, призводять до по-
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жеж, у наслідок яких відбуваються великі втрати в еко-
номіці та створюються серйозні загрози життю і здоро-
в'ю людей, а також з'являються проблеми екологічно-
го характеру.

Виходячи з історичного аспекту забезпечення по-
жежної безпеки, необхідно вивчити питання щодо ста-
ну досліджень, які відбувалися в період СРСР за напря-
мом державного управління сферою ПБ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями дослідження за напрямом державного
управління сферою ПБ займалася низка відомих ра-
дянських фахівців, до складу яких входили: А.М. Бара-
тов, Г.С. Бозуков, М.М. Брушлінський, В.К. Верескунов,
К.В. Голома, Б.Е. Касимов, С.Д. Лехман, А.К. Мікеєв,
Д.І. Михайлов, М.Я. Ройтман, П.М. Романенко, М.М. Со-
болєв, С.В. Соколов, І.С. Урбанський, М.Г. Шувалов,
Д.І. Юрченко та ін. Разом з тим, враховуючи особли-
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вості радянського періоду, за окремими працям визна-
чити ступінь дослідження питань державного управлін-
ня сферою ПБ складно у зв'язку з тим, що авторами ви-
світлювалися ці питання не завжди послідовно та системно,
що, у свою чергу, не дозволяє встановити повну карти-
ну для уявлення стану досліджень державного управ-
ління сферою ПБ за часи СРСР для подальшого вико-
ристання корисного досвіду.

МЕТА СТАТТІ
Необхідно встановити ступінь дослідженості дер-

жавного управління сферою ПБ у теорії та практиці пи-
тання.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пожежі та всі процеси, що пов'язані з їх виникнен-

ням і розвитком, вимагають цілеспрямованого управлі-
ння, яке передбачає поряд із здійсненням організацій-
них, технічних та економічних заходів підвищення ролі
правового регулювання і координування відносин між
відповідними державними органами, суб'єктами госпо-
дарювання та іншими органами, які мають забезпечу-
вати пожежну охорону населених пунктів і об'єктів гос-
подарювання, а також подальшого удосконалення ме-
ханізмів їх діяльності та способів її організації.

Враховуючи те, що пожежна безпека є одним із над-
важливих видів суспільної безпеки, а також виключну
значимість питань ПБ для підвищення ефективності охо-
рони життя людей, національного багатства та навко-
лишнього природного середовища, питання державно-
го управління сферою ПБ знайшли своє відповідне
відображення в працях радянських, українських і зару-
біжних вчених.

 Як показує проведений автором аналіз, питання
державного управління сферою ПБ у радянські часи в
прямій постановці не розглядалися, що підтверджуєть-
ся відсутністю понятійних визначень "сфера пожежної
безпеки" і "державне управління сферою пожежної без-
пеки" в літературних джерелах і нормативних актах того
часу. При цьому термін "пожежна безпека" був досить
відомим і використовувався в якості одного з базових,
хоча і мав деякі змістовні відмінності.

Зокрема, як приклад, у державному стандарті СРСР
ГОСТ 12.1.033-81 "Система стандартов безопасности
труда. Пожарная безопасность. Термины и определения"
пожежна безпека об'єкта визначалася як стан об'єкта,
при якому з імовірністю, що регламентується, виклю-
чається можливість виникнення й розвитку пожежі та
впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також
забезпечується захист матеріальних цінностей [1].

У системі Ради економічної взаємодопомоги за часи
СРСР у стандарті СТ СЭВ 383-87 "Пожарная безопас-
ность в строительстве. Термины и определения" пожеж-
на безпека будівлі (спорудження, приміщення, пожеж-
ного відсіку) визначалась як стан об'єкта, при якому міри
попередження пожежі та протипожежного захисту
відповідають нормативним вимогам [2].

Така ситуація з питаннями держаного управління
сферою ПБ пояснюється існуванням у Радянському
Союзі єдиної вертикалі державного управління. Згідно
зі ст. 6 Конституції СРСР єдиною керівною силою ра-
дянського суспільства була КПРС [3]. Основу економі-

чної системи СРСР складала соціалістична власність, ос-
новною формою якої була державна власність. У тих
умовах основною формою управління всіма сферами
народного господарства було державне управління.

Грунтуючись на методі історичного дослідження,
проаналізуємо праці, які розкривають питання пожеж-
ної безпеки та управління нею за часи СРСР (друга по-
ловина ХХ ст.), а також їх змістовне наповнення з ме-
тою визначення ступеня дослідженості проблематики
державного управління сферою ПБ.

Дослідженню питань управління ПБ у Радянському
Союзі була присвячена низка праць фахівців і науковців.
Так, колектив авторів у відомій праці "Пожарное дело в
СССР" (1968) [4] і Я.Я. Щербина у праці "Основы противо-
пожарной техники" (1970) [5] розкрили історичні особли-
вості організації роботи пожежної охорони та добро-
вільних пожежних дружин, що були характерні другій по-
ловині 60-х років ХХ ст. у Радянському Союзі. Важливим
аспектом зазначених праць слід вважати історичний аналіз
розвитку пожежної справи та особливостей її організації
з боку держави в умовах різних державних устроїв.

 Відомий радянський фахівець Б.Е. Касимов у праці
"Организация управления пожарной охраной" (1982)
приділив увагу розкриттю питань функціонування органів
пожежної охорони в СРСР, змісту та формам їх управлі-
нської діяльності, шляхам удосконалення організаційної
діяльності управлінь і відділів пожежної охорони з кері-
вництва підлеглими підрозділами, а також зупинив увагу
на основних формах взаємодії пожежної охорони з інши-
ми організаціями державного управління та громадські-
стю у боротьбі з пожежами [6, с. 72]. Автор висвітлив
особливості функціонування державної системи бороть-
би з вогнем, де визначальне місце займала пожежна охо-
рона Міністерства внутрішніх справ СРСР. Саме на неї
було покладено найбільш відповідальні функції, пов'я-
зані з оперативним впливом на міністерства, відомства,
підприємства, організації та громадян з питань поперед-
ження і гасіння пожеж. У зв'язку з тим, що повноважен-
ня органів пожежної охорони МВД СРСР розповсюджу-
валися на всі галузі народного господарства, то автор її
відніс до групи спеціальних міжгалузевих (міжвідомчих)
органів управління. Особливістю праці слід вважати роз-
криття автором змісту та форм управлінської діяльності
в умовах радянської державної системи боротьби з вог-
нем, а також особливості взаємодії пожежної охорони з
іншими органами державного управління та громадські-
стю у боротьбі з пожежами в умовах єдиної управлінсь-
кої вертикалі.

Під авторством Б.Е. Касимова вийшла ще одна важ-
лива для державного управління праця "Организацион-
ные и правовые основы пожарной безопасности" (1990),
в якій знайшли своє відображення питання теорії та
практики ПБ. У ній сформульована правова концепція
організації пожежної безпеки, висвітлені поняття,
сутність та адміністративно-правові способи забезпе-
чення пожежної безпеки, запропоновані організаційні
та правові міри з подальшого укріплення пожежної без-
пеки в СРСР [7].

Разом з тим, праця базується, у більшому ступені,
на матеріалах попередньої праці 1982 року та узагаль-
нює фактичний матеріал, зібраний автором протягом
майже восьми років, а також результати проведених
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досліджень проблем подальшого удосконалення зако-
нодавства в сфері забезпечення пожежної безпеки в
СРСР. Питання державного управління ПБ, на жаль, не
отримали в праці подальшого розвитку.

Питання управління протипожежною службою знай-
шли своє відображення у відомій праці М.Г. Шувалова
"Основы пожарного дела" (1983) [8]. Важливим аспек-
том праці вважається системне уявлення автором про-
філактичних заходів, технічного забезпечення пожеж-
ної справи та пожежної тактики в радянський період.
Праця має важливий, хоча і більше прикладний харак-
тер, висвітлює питання організації та координування дій
підрозділів пожежної охорони під час гасіння пожеж
(тактичний рівень управління).

Аналіз літературних джерел з питань пожежної такти-
ки свідчить, що в період Радянського Союзу були добре
розроблені як її теоретичні засади, так відповідні прикладні
положення. Так, наприклад, авторський колектив у книзі
"Пожарная тактика" (1963) докладно виклав на високому
професійному рівні питання теорії та практики гасіння по-
жеж, завдання пожежної тактики, основні правила та поло-
ження стосовно бойових дій підрозділів пожежної охоро-
ни в різноманітних умовах розвитку пожеж [9].

Інша група авторів у однойменній праці "Пожарная
тактика" (1984) професійно висвітлила процеси розвит-
ку пожеж, властивості вогнегасних речовин, механізми
зупинення горіння, а також закономірності розвитку
пожеж у будівлях і спорудженнях різноманітного при-
значення та об'єктах народного господарства. Особли-
вістю праці став опис організації та керівництва гасін-
ням пожеж у населених пунктах [10].

Відомий фахівець Мікеєв А.К. у одноосібній праці
"Добровольная пожарная охрана" (1987) детально роз-
крив питання існування та розвитку системи протипо-
жежного захисту народного господарства СРСР і ви-
значив у ній роль добровільних пожежних організацій.
Праця стала першим грунтовним узагальненням на ком-
плексних засадах радянського досвіду з проблеми за-
лучення громадкості до боротьби з пожежами. Авто-
ром досліджені організаційна структура та зміст робо-
ти, а також визначені основні напрями удосконалення
діяльності добровільних пожежних організацій [11].

Групою авторів під керівництвом професора М.М.
Брушлінського була підготовлена системна наукова
праця "Системный анализ и проблемы пожарной безо-
пасности народного хозяйства" (1988), в який доклад-
но розглянуті теоретичні засади організації та функціо-
нування системи пожежної безпеки радянського народ-
ного господарства, зокрема питання довгострокового
планування випуску пожежної техніки, підготовки ква-
ліфікованих кадрів для пожежної охорони, автомати-
зації управління системою забезпечення пожежної без-
пеки, екологічні та соціальні проблеми боротьби з по-
жежами. У праці також знайшли відображення питання
удосконалення профілактичної та оперативної діяль-
ності пожежної охорони [12, с. 55—62].

Особливістю колективної праці можна вважати роз-
криття питань, пов'язаних із організаційно-управлінсь-
кими аспектами системи забезпечення пожежної без-
пеки у період СРСР на основі комплексного розвитку
складових цієї системи, у тому числі і державних органів
управління на кожному рівні ієрархії управління.

Питання пожежної безпеки та управління нею ціле-
спрямовано досліджувалися в системі Цивільної обо-
рони СРСР у межах функціонування протипожежної
служби [13, 14]. Основна частина існуючих результатів
таких досліджень у період СРСР ще не має доступу для
відкритого користування.

Відповідні питання державного управління пожеж-
ною безпекою в рамках соціалістичного устрою роз-
глядали такі вчені та фахівці, як: І.М. Абдурагімов,
Г.С. Бозуков, В.К. Верескунов, К.В. Голома, П.Г. Деми-
дов, В.М. Зозуля, С.Д. Лехман, М.Г. Клімушин, А.Я. Ко-
рольченко, Г.П. Міхно, Д.І. Михайлов, Ю.О. Назаров,
Ф.В. Обухов, В.І. Присадков, П.І. Рафа, М.Я. Ройтман,
П.М. Романенко, М.М. Соболєв, С.В. Соколов, М.О. Со-
фронов, Б.Ф. Туркін, І.С. Урбанський, Д.І Юрченко та
ін., які звертали увагу, в основному, на нормативно-пра-
вові засади та особливості практичних заходів щодо за-
безпечення вимог пожежної безпеки до різноманітних
об'єктів у різних сферах економічного та суспільного
життя.

Зберігаючи системність у нашому дослідженні, про-
ведемо аналіз зарубіжних літературних джерел, присвя-
чених питанням державного управління сферою ПБ за-
значеного вище періоду.

Досвід державного управління сферою ПБ у рин-
кових умовах у період СРСР мали тільки капіталістичні
країни. Однак, він фактично був не досить корисним для
умов соціалістичної держави, якою був Радянський
Союз. Лише деякі книги практичної спрямованості були
перекладені російською мовою. Одним з таких при-
кладів є відома одноособова праця У.К. Бейра "Осно-
вы противопожарной безопасности" (1979), у який роз-
глянуті практичні заходи щодо запобігання пожежам,
докладно і послідовно викладені методи, використан-
ня яких дозволяло ефективно вирішувати проблемні
питання боротьби з пожежами, а також значна увага
приділена протипожежному обладнанню будівель [15].

У якості інших прикладів можна навести такі праці:
за авторством Г. Шрайбера та П. Порста "Огнетушащие
средства" (1975), у якій розглянуті хіміко-фізичні про-
цеси [16]; за авторством Р. Віже "30 советов по пожар-
ной безопасности" (1982), у якій викладені поради та
рекомендації щодо профілактики пожеж та правилам
поведінки людей в умовах їх виникнення [17] та ін.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумок радянському періоду, необхід-

но підкреслити те, що в практичній площині державне
управління сферою ПБ існувало, хоча конкретного
змістовного наповнення і не набуло в силу того, що роз-
глядалось лише управління пожежною безпекою. На
нашу думку, такий підхід не сприяв переходу від пожеж-
ної безпеки, як стану об'єкта, до сфери ПБ як середо-
вища, в якому забезпечується необхідний рівень пожеж-
ної безпеки. Результатом такої ситуації стало те, що в
СРСР була ідентифікована не національна система ПБ,
а тільки система органів державного управління, які
опікувалися питаннями ПБ згідно з покладеними на них
обов'язків і завдань.

До того ж, радянські дослідники звертали більшу
увагу на регулюючу функцію держави, тому що інші
питання державного управління, що стосувалися сфе-
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ри ПБ, позитивно вирішувались у межах партійного ке-
рівництва СРСР на платформі єдиної економічної сис-
теми, основу якої складала соціалістична власність на
засоби виробництва, яка після отримання Україною не-
залежності перестала існувати.
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