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злочинності,  аніж контроль над зброєю, сильна економіка і нова 

стратегія роботи поліції, разом узяті.  

Стівен Левітт знаходить факти, на які ніхто, як правило,  не звертає 

уваги,  використовує власні спостереження і пропонує способи виміряти 

те, що економісти вважають невимірним. До його незмінних інтересів 

(хоча він стверджує, що інтерес носить лише теоретичний характер) 

відносяться обман, корупція та злочин. Припущенням Левiтта є те, що 

сучасний світ, незважаючи на часом надмірну плутанину, складності і 

навіть прямий обман, не є непроникним або непізнаваним. А якщо 

ставити правильні питання, то світ стає куди більш інтригуючим, ніж 

здається. Все, що для цього потрібно, − це погляд з незвичного боку. 

Таким чином, на переконання авторів «Фрікономіки», головним 

завдання економічної науки є пояснення того, яким чином люди 

отримують те, чого хочуть. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Пожежна безпека у суспільстві, збереження життя людей і 

національного багатства в умовах інтенсивного розвитку людської 

цивілізації є одним із важливих завдань. Це вихідна соціальна потреба 

суспільства в цілому та людини зокрема. Будь-які природні чи соціальні 

явища людина розглядає через призму можливої загрози і можливості 

забезпечення власної безпеки. 

Пожежна безпека – стан об'єкта, при якому з регламентованою 

ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і 

впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист 

матеріальних цінностей.  

За 2018 рік в Україні було зареєстровано 78608 пожеж. Порівняно 

з 2017 роком спостерігається зменшення кількості пожеж на 5,4%. Але 

кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилася на 7,5%, 

травмованих на пожежах – на 2,8%. Прямі збитки від пожеж збільшилися 

на 7,8%, побічні – на 4,5%, на 2,0% більше знищено та пошкоджено 
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техніки [1]. Тому забезпечення пожежної безпеки є актуальним 

завданням сьогодення. 

Відповідальність за пожежну безпеку структурних підрозділів 

установ несуть їх керівники. Обов'язки щодо забезпечення пожежної 

безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту 

мають бути відображені у відповідних посадових інструкціях. 

Усі працівники під час прийому на роботу та періодично повинні 

проходити інструктажі з пожежної безпеки. Навчання та перевірка знань 

із питань пожежної безпеки проводиться один раз на три роки одночасно 

з перевіркою знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціального навчання, 

інструктажу і перевірки знань, не дозволяється. Організація своєчасного 

проведення навчання, інструктажів та перевірки знань покладається на 

керівника.  

Для працівників охорони повинна бути розроблена інструкція, в 

якій слід визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням 

протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в 

разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та 

автоматичного пожежогасіння, а також вказати, кого з посадових осіб 

мають викликати в нічний час під час пожежі. Працівники охорони 

мають постійно мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних 

виходів та воріт, автомобільних в'їздів на територію установи, а також 

ручний електричний ліхтар. 

У кожному структурному підрозділі закладу, установи і організації 

має бути розроблена конкретна інструкція щодо заходів пожежної 

безпеки. Інструкція розміщується на видному місці. Відповідальність за 

пожежну безпеку організацій несуть їх керівники і уповноважені особи, 

які залежно від характеру порушень і наслідків, несуть адміністративну 

та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Пожежна безпека як складна система є складовою національної 

безпеки держави. Вона має власну структуру, внутрішню логіку 

взаємозв’язку, розвитку та функціонування, а також особливості 

функціонування, врахування яких дозволить приймати обґрунтовані 

управлінські рішення, розробляти та реалізувати перспективні програми 

покращення забезпечення стану пожежної безпеки як в Україні загалом, 

так і в окремих її регіонах, змінювати пріоритети в напрямах 

фінансування сфери забезпечення пожежної безпеки. 
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