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Викриття та пізнання законів (закономірностей) дер�

жавного управління, специфічних сфері пожежної без�

пеки (далі — ПБ), є основою систематизації знань про

нього, розвитку теорії державного управління сферою

ПБ і вироблення корисних рекомендацій для практики.

Творче застосування специфічних законів державного

управління сферою ПБ дозволяє створювати умови для

сприятливої їх дії, на наукових засадах передбачати роз�

виток подій, формулювати обгрунтовані й реальні цілі

державного управління в різноманітних умовах забез�

печення необхідного рівня ПБ, ухвалювати раціональні

рішення по організації управління в умовах виникнення

пожеж, ефективно управляти діяльністю підрозділів, за�

діяних для гасіння та ліквідації наслідків пожеж.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМАТИКИ
Питаннями дослідження окремих питань державного

управління сферою ПБ у сучасній Україні займалися такі

відомі українські фахівці та вчені, як: В.М. Андрієнко, В. Ба�

лябас, М.В. Білошицький, М.В. Вознюк, Ю.М. Горбаченко,

Г.С. Грибенюк, С.Ф. Денисов, В.А. Доманський, В.П. Зос�

імов, Ю.Б. Ірхін, А.М. Капля, О.А. Коцар, М.А. Кришталь,

В.В. Ліпинський, Ю.Р. Лозинський, В.Д. Люблін, В. На�

заренко, К.М. Пасинчук, С.П. Потеряйко, В.П. Садковий,

О.О. Труш, М.В. Удод, Л.В. Ушаков, Т.О. Щерба та ін. Ра�

зом з тим, як показує аналіз, у результатах їхніх дослід�

жень частково відображені закони державного управлін�

ня, специфічні сфері ПБ, що призвело до застосування

різних підходів з боку цих фахівців і вчених до обгрунту�

вання принципів державного управління сферою ПБ,

кількість і зміст яких не збігається, а також створило про�

блему принципів державного управління сферою ПБ.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є ідентифікація та формулювання за�

конів державного управління, специфічних для сфери ПБ.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз спеціальної літератури з питань ПБ, у який

відповідним чином відображені питання державного

управління, вказує на відсутність результатів дослід�

жень законів державного управління, специфічних

сфері ПБ. Відсутність таких досліджень з боку украї�

нських вчених і фахівців пояснюється недостатністю

уваги, яка приділялася і приділяється питанням теорії

та практики державного управління сферою ПБ, і, у

першу чергу, з боку державних органів. Результатом

є складний стан пожежної безпеки в нашій країні, що

постійно висвітлюється в Національній доповіді про

стан техногенної та природної безпеки в Україні [1—

6].

Виходячи з умов ситуації, що склалася, необхідним,

на нашу думку, є ідентифікація загальних законів бо�

ротьби з вогнем під час пожеж, і з їх урахуванням —

специфічних законів державного управління сферою

ПБ.

Дослідження, проведені дисертантом з використан�

ням спеціалізованих літературних джерел щодо причи�

но�наслідкових зв'язків виникнення пожеж, а також так�

тики і засобів гасіння вогню під час пожеж, дозволяють

стверджувати, що загальні закони боротьби з вогнем

під час пожеж відображають найбільш суттєві зв'язки

та відносини між пожежами й іншими явищами суспіль�

ного життя. За результатами досліджень загально

відомі закони боротьби з пожежами можна сформулю�

вати таким чином: залежність стану пожежної безпеки

від заходів профілактичної роботи, загальної культури,

рівня знань і поінформованості суспільства стосовно

способів забезпечення пожежної безпеки та наслідків

від пожеж; залежність динаміки процесу горіння від

природи горючих речовин і умов горіння; залежність

способів боротьби з вогнем під час пожежі від кількості

й якості задіяних пожежного обладнання і спеціальної
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техніки; залежність ефективності гасіння вогню під час

пожежі від відповідності тактики дій рятувальних

підрозділів цілям (завданням) гасіння вогню й умовам

обстановки, що склалась під час пожежі; залежність

результатів гасіння вогню під час пожежі від співвідно�

шення сил і засобів, задіяних для гасіння, і масштабів

пожежі та динаміки вогню, від рівня професійної підго�

товки керівництва й особового складу рятувальних

підрозділів, рівня психологічної готовності рятуваль�

ників та низки інших факторів.

Визначення специфічних законів державного управ�

ління сферою ПБ вимагає уточнення сукупності загаль�

них законів державного управління, які можна спроек�

тувати на сферу ПБ з урахуванням низки загальних за�

конів боротьби з вогнем під час пожеж.

Аналіз літературних джерел [7—19] показав, що до

складу таких законів можна віднести: залежність орга�

нізаційних форм і методів державного управління від

державного устрою, стану матеріально�технічної бази,

соціально�економічних відносин у суспільстві та умов

управління; єдність організаційно�методологічних основ

на всіх рівнях державного управління; збереження про�

порційності й оптимального співвідношення всіх струк�

турних елементів системи державного управління;

єдність і співпідпорядкованість критеріїв ефективності,

які використовуються в процесах державного управ�

ління; відповідність потрібного часу на вирішення зав�

дань державного управління часу, який є в наявності;

залежність ефективності вирішення завдань державно�

го управління від обсягу та об'єктивності використаної

інформації.

Поєднання законів, специфічних існуванню сфери

ПБ, тобто загальних законів боротьби з вогнем під час

пожеж, і загальних законів державного управління доз�

воляє ідентифікувати та сформулювати закони держав�

ного управління, специфічні для сфери ПБ:

— залежність організаційних форм і методів дер�

жавного управління від структури державних органів,

що відповідають за реалізацію державної політики в

сфері ПБ, стану існуючої матеріально�технічної бази в

сфері ПБ, соціально�економічних відносин у суспільстві

та умов здійснення управління;

— єдність організаційно�методологічних основ на

всіх рівнях державного управління сферою ПБ;

— збереження пропорційності й оптимального

співвідношення всіх структурних елементів системи дер�

жавного управління сферою ПБ;

— сумісність технічних засобів і систем, що вико�

ристовуються для забезпечення функціонування систе�

ми державного управління сферою ПБ, на всіх її рівнях;

— єдність і співпідпорядкованість критеріїв ефек�

тивності, які використовуються в процесах державного

управління сферою ПБ;

— відповідність потрібного часу на вирішення зав�

дань державного управління сферою ПБ часу, який є в

наявності або визначений;

— залежність ефективності вирішення завдань дер�

жавного управління сферою ПБ від обсягу, об'єктив�

ності й оперативності інформації, що використовуєть�

ся.

Закон залежності організаційних форм і методів

державного управління від структури державних ор�

ганів, що відповідають за реалізацію державної політи�

ки в сфері ПБ, стану існуючої матеріально�технічної

бази в сфері ПБ, соціально�економічних відносин у

суспільстві та умов здійснення управління розкриває, на

нашу думку, найбільш істотні причинно�наслідкові зв'яз�

ки та залежності організаційних форм і методів держав�

ного управління від засобів, форм і способів забезпе�

чення необхідного рівня ПБ в країні і боротьби з вог�

нем під час пожеж, а також технічної оснащеності са�

мих органів управління. При цьому слід зазначити, що

механізм дії закону досить складний і багатогранний.

Для нього характерна наявність як прямих, так і зворот�

них зв'язків між організацією та методами державного

управління, з одного боку, і матеріально�технічною ба�

зою забезпечення державного управління — з іншого.

Зміни матеріально�технічної бази в умовах процесу

інформатизації нашого суспільства вимагають своєчас�

ного удосконалення організації і методів державного

управління. Саме використання гнучких організаційних

форм і методів державного управління, їх адаптивність

до змін матеріально�технічної бази та умов здійснення

державного управління слід вважати заставою високо�

го наукового рівня державного управління сферою ПБ

в Україні.

Закон єдності організаційно�методологічних основ

на всіх рівнях державного управління сферою ПБ відоб�

ражає взаємозв'язки структурних форм і методів дер�

жавного управління у всіх керівних, підлеглих і взаємо�

діючих державних органах. Методологічні основи по�

будови та функціонування системи державного управ�

ління сферою ПБ, принципи організації державного

управління сферою ПБ і методи роботи державних

органів під час вирішення завдань державного управлі�

ння сферою ПБ мають бути загальними на всіх рівнях

державного управління сферою ПБ. Знання сутності та

механізму дії закону дозволяє з наукової позиції: виз�

начати структуру системи державного управління сфе�

рою ПБ; забезпечувати взаємодію між державними

органами на всіх рівнях і у всіх владних структурах; об�

грунтовано підходити до розподілу функцій і організації

взаємовідносин між різними ланками управління по вер�

тикалі й горизонталі. Наслідком дії закону слід вважа�

ти розробку відповідних керівних документів, що сто�

суються державного управління в сфері ПБ, а також

документів, які стосуються функціонування сфери ПБ в

Україні.

Закон збереження пропорційності й оптимального

співвідношення всіх структурних елементів системи дер�

жавного управління сферою ПБ відображає зв'язки та

залежності як між окремими ланками системи держав�

ного управління сферою ПБ, так і всередині кожної лан�

ки. Механізм дії цього закону проявляється в нормі уп�

равління, яка регламентує кількість об'єктів (суб'єктів)

управління, які безпосередньо замикаються на один

орган управління. З урахуванням сучасного світового

досвіду та процесу автоматизації державного управлін�

ня сферою ПБ в Україні рекомендується дотримуватися

норми у межах від 5 до 9 об'єктів (суб'єктів).

Закон сумісності технічних засобів і систем, що ви�

користовуються для забезпечення функціонування си�

стеми державного управління сферою ПБ на всіх її

рівнях відображає, на нашу думку, одну з найважливі�
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ших умов забезпечення ефективності взаємодії різно�

манітних систем у ході спільного вирішення завдань

державного управління сферою ПБ. У зв'язку з актив�

ним розвитком технічного забезпечення управління,

широким використанням засобів автоматизації й інфор�

матизації питання їх сумісності та інтегрування стали

важливою умовою стійкого функціонування всіх скла�

дових системи державного управління сферою ПБ.

Інформатизація українського суспільства вже давно

перейшла межі окремих комп'ютерів і невеликих ком�

п'ютерних локальних мереж. Сучасність характери�

зується масовим використанням комп'ютерної техніки

та Інтернет�ресурсів, що вимагає забезпечення програм�

ної сумісності, тобто забезпечення роботи комплексу

автоматизованих засобів в системі державного управ�

ління сферою ПБ з використанням єдиних або повністю

сумісних програмних продуктів.

Закон єдності та співпідпорядкованості критеріїв

ефективності, які використовуються в процесах держав�

ного управління сферою ПБ, визначає зв'язок між за�

гальною метою державного управління сферою ПБ, суть

якої полягає в забезпеченні необхідного рівня пожеж�

ної безпеки в умовах змін зовнішніх і внутрішніх умов

існування сфери ПБ в Україні, і окремими цілями дер�

жавних органів і інституцій, які діють і взаємодіють для

досягнення загальної мети. Наявність низки локальних

цілей не дозволяє знайти такий універсальний критерій

ефективності державного управління сферою ПБ, який

би дозволив визначати ступінь досягнення цілей на будь�

якому рівні управління. У зв'язку з цим, враховуючи

світовий досвід, має застосовуватися сукупність кри�

теріїв ефективності, яка повинна бути узгоджена з "де�

ревом" цілей. При цьому вимога єдності та співпідпо�

рядкованості критеріїв обумовлює підпорядкованість

локальних критеріїв критеріям, які використовуються на

більш високому рівні. Саме у такому випадку всі ланки

системи державного управління сферою ПБ будуть дія�

ти як складові єдиного цілого, спрямовуючи свої зусил�

ля на досягнення загальної цілі. Враховуючи це, вимога

єдності та співпідпорядкованості критеріїв ефективності

вже знайшла своє безпосереднє відображення в стан�

дартизації нормативів у сфері ПБ.

Закон відповідності потрібного часу на вирішення

завдань державного управління сферою ПБ часу, який

є в наявності або визначений чи встановлений, відобра�

жає одну з головних вимог до державного управління

сферою ПБ — своєчасність і оперативність ухвалення

та реалізації управлінських рішень. Залежність ефектив�

ності гасіння вогню під час пожежі від відповідності так�

тики дій рятувальних підрозділів цілям (завданням) га�

сіння вогню і умовам обстановки, що склалась під час

пожежі, вимагає оперативних дій з боку органів управ�

ління з урахуванням балансу часу — існуючого й по�

трібного, що є часто суперечливим явищем в умовах

гасіння вогню в ході боротьби рятувальних підрозділів

з пожежею. Головною вимогою цього закону є приве�

дення потрібного часу у відповідність з існуючим часом

з високим ступенем гарантії шляхом впровадження су�

часних заходів щодо скорочення циклу управління і

циклу дії рятувальних підрозділів. Досягнення відпові�

дності можна вважати одним з надважливих шляхів

зменшення кількості пожеж у країні, а також зменшен�

ня збитків у наслідок пожеж, особливо в умовах таких

крупних техногенних аварій, як на Чорнобильській АЕС,

і лісових пожеж у засушливий період року.

Закон залежності ефективності вирішення завдань

державного управління сферою ПБ від обсягу, об'єктив�

ності та оперативності інформації, що використовуєть�

ся, відображає сталі зв'язки та залежності, які об'єктив�

но існують у державному управлінні сферою ПБ між

якістю виконання завдань управління та обсягом і ха�

рактеристиками інформації, що використовується в інте�

ресах їх вирішення. Для вирішення кожного завдання

державного управління сферою ПБ органам управлін�

ня потрібний відповідний обсяг інформації, яка має бути

об'єктивною й оперативною. Збільшення або зменшен�

ня кількості даних не призводить до однозначних змін

ефективності ухвалених рішень і часу, що витрачається

при цьому. Механізм дії цього закону показує, що зі

збільшенням обсягу інформації, яка надходить, ефек�

тивність рішення, що ухвалюється, зростає. Разом з тим,

після накопичення відповідного обсягу інформації по�

дальше її збільшення вже не призводить до істотного

зростання ефективності управлінського рішення. За

умов забезпечення необхідного об'єму інформації, яка

не повністю відповідає критеріям об'єктивності та опе�

ративності, ухвалене управлінське рішення може вия�

витися частково або повністю не ефективним.

ВИСНОВКИ
Наведені вище закони державного управління сфе�

рою ПБ слід вважати базовими для обгрунтування су�

купності принципів, що є визначальними для державно�

го управління сферою ПБ.
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