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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ 

 

Становлення суверенної України повинно супроводжуватися створенням 

безпечного стану довкілля, виробництва, побутових умов для життєдіяльності 

людини. Основне місце в цьому процесі посідає законодавство у галузі 

регулювання відносин з охорони здоров'я людини та навколишнього 

середовища і забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях й ситуаціях 

повсякденного життя, тобто безпеки життєдіяльності. Ці відносини 

регулюються нормативними актами різної юридичної сили — конституцією, 

законами, урядовими підзаконними актами, відомчими нормативними актами 

та нормативними актами місцевих органів влади.  

Законодавство щодо безпеки життєдіяльності включає законодавство 

України  про охорону здоров'я, про охорону праці, про пожежну безпеку, про 

дорожній рух, про цивільну оборону, про охорону навколишнього середовища 

тощо. 

Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, 

організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, 

регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного 

розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього 

активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх 

здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, 

поліпшення спадковості. 

Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо 

реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в 

процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів 

відносини між власником підприємства, установи і організації або 



уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони 

праці в Україні. 

Закон України «Про пожежну безпеку» проголошує, що забезпечення 

пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони 

життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного 

середовища. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні 

основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює 

відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі 

незалежно від виду їх діяльності та форм власності. 

Закон України «Про дорожній рух» визначає правові та соціальні основи 

дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення 

безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього 

природного середовища. Закон регулює суспільні відносини у сфері 

дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов'язки і відповідальність 

суб'єктів – учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів 

державної виконавчої влади, об'єднань, підприємств, установ і організацій 

незалежно від форм власності та господарювання.  

Згідно з Законом України «Про цивільну оборону України» кожен має 

право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, 

стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від 

Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від 

форм власності і підпорядкування. 

Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка 

має своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф 

техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

визначає поняття екологічної безпеки та заходи щодо її забезпечення, 



екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, 

введення в дію підприємств та інших об'єктів, застосування мінеральних 

добрив, засобів захисту рослин, токсичних хімічних речовин; передбачає 

заходи щодо охорони навколишнього природного середовища від шкідливого 

біологічного впливу, шкідливого впливу фізичних факторів та радіоактивного 

забруднення, від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами. 

Починаючи з 1991 року, відколи шляхи і способи вирішення завдань 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій докорінно змінились, 

процес створення відповідної нормативно-правової бази значно активізувався. 

Однак, лише наявності необхідного законодавства та якості його змісту 

недостатньо для вирішення поставлених ними завдань, необхідно, щоб норми 

законодавства діяли і важливою передумовою їх дієвості є доведення змісту 

нормативно-правових актів до відома посадових осіб, працівників та населення.  
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