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ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: 

ДОСВІД КРАЇН ЗАХОДУ 

Безпека людини, її життя і здоров’я є найвищою цінністю у будь-якому 

суспільстві. Глобальний розвиток людства разом з тим породжує різноманітні 

загрози життю людини, її життєдіяльності, суспільству і державі в цілому. 

Суттєве місце серед цих загроз займають надзвичайні ситуації природного та 

техногенного характеру.  

Сьогодні характер і масштаб природно-техногенних загроз людській 

спільноті в цілому і національним економікам показує, що особливо 

актуальним є захист населення, об’єктів національної економіки, національного 

багатства від надзвичайних ситуації природного та техногенного характеру. У 

цьому аспекті в Україні формування пакету нормативно-правових актів щодо 

забезпечення безпеки при надзвичайних ситуаціях повинно базуватись на 

вивченні досвіду західних країн. 

Система зарубіжного законодавства в напрямі зниження ризиків і 

зменшення наслідків надзвичайних ситуацій формувалася протягом десятиліть, 

лише з другої половини 80-х років ХІХ століття законодавство західних країн 

акцентується на питаннях регулювання підготовки до надзвичайних ситуацій і 

ліквідації їх наслідків в аспекті профілактичних заходів (оцінка технологій, 

екологічна експертиза, ліцензійний та дозвільний механізм). Законодавство  

передбачає обов’язкову забезпеченість національної системи 

матеріальними, фінансовими та іншими ресурсами, містить гарантії 

дотримання встановлених критеріїв, а у випадках критичного стану 

передбачає дійові заходи виходу з нього й мінімізацію можливих втрат. 

Норми сучасного законодавства про надзвичайні ситуації на Заході 

можна класифікуються на шість груп: а) загальні норми законодавчих актів 

(встановлюють загальні принципи поведінки із врахуванням ризиків і 

забезпечення безпеки населення і територій); б) превентивні (попереджувальні) 

норми (передбачають проведення експертизи, ліцензування, дозвільну систему, 

оцінку технологій, розробку програм); в) ситуаційні норми (регулюють 

безпосередню підготовку до надзвичайних ситуацій і реагування на них);         

г) поставарійні норми (встановлюють спеціальний режим на території, яка 

постраждала від надзвичайної ситуації); д) компенсаційні норми (страхування 

ризиків, соціальні виплати); е) забезпечувальні норми (норми цивільної, 

кримінальної і адміністративної відповідальності). 

Превентивне законодавство з метою мінімізації ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій займає суттєве місце в західному законодавстві. Так, 

Закон про суперфонд США та інші природоохоронні акти передбачають 

адміністративні інструменти за умови, коли порушуються стандарти викиду 



або розміщення шкідливих матеріалів, що реально загрожують життєдіяльності 

людей та довкіллю. До адміністративно-правових інструментів попередження 

технологічних катастроф відноситься оцінка технологій. Для цього створені 

державні організації, які проводять оцінки технологій: Управління оцінки 

технологій в США, служба програмного аналізу в Великобританії, Рада по 

науковій політиці в Нідерландах, Національна рада розвитку технології у 

Швеції.  

Країни Заходу практикують екологічні експертизи. Так, така експертиза є 

обов’язковою при будівництві і розміщенні будь-якого об’єкту. Детальні норми 

перевірки ризику при будівництві великих об’єктів промисловості при 

регіональному планування розроблені у Швеції. В Швейцарії, Франції, Австрії, 

Великобританії екологічній експертизі підлягають всі будівельні проекти та 

плани розміщення промисловості. 

В Норвегії у відповідності із Законом про розміщення промислових 

підприємств проводиться видача дозволів на будівництво нових підприємств 

лише за умови, що враховано соціальні і екологічні чинники як в умовах 

експлуатації, так і у випадку аварії.  

Особливе місце серед превентивного законодавства займають закони, які 

стосуються попередження стихійних лих і катастроф, причому вони спрямовані 

на забезпечення мінімальних ризиків в умовах надзвичайних ситуацій. Так, 

Закон про зниження небезпеки землетрусів 1977 року у США стосується 

встановлення більш жорстких нормативів сейсмічностійкого будівництва. 

Жорстка процедура оцінки проектів в зонах сейсмічної небезпеки існує в 

Японії, Мексиці. 

Принципами японського законодавства в напрямі гарантування безпеки 

є: надійність обладнання і технологій; пріоритетність безпеки; масовість участі 

населення в заходах по забезпеченню безпеки; принцип «ненульового ризику», 

тобто визнання можливості виникнення аварії чи надзвичайної ситуації, тому 

завжди необхідно бути готовим до них. В Японії прийнято закони про контроль 

за виробництвом, імпортом і споживанням хімічних речовин, про компенсації 

за нанесену шкоду здоров’ю населення в результаті забруднення довкілля, про 

розміщення заводів, про управління відходами, про захист від пожеж, про 

попередження катастроф на нафтових промислах. 

Комплексний підхід до законодавства, яке базується на жорстких 

вимогах до гарантування безпеки життєдіяльності, існує в країнах Європи. Так, 

в Німеччині прийнято такі законодавчі акти: Закон про охорону водних 

ресурсів, Закон про охорону довкілля, Закон про утворення утилізацію 

відходів, Закон про речовини, Федеральний акт мирного використання атомної 

енергії. Зокрема, Акт атомної енергії передбачає експертизу місця будівництва, 

ступінь можливих ризиків і заходи безпеки у випадку аварії. 

Зарубіжне ситуаційне законодавство спрямоване на планування 

безпосередньої підготовки до надзвичайних ситуацій і реагування на них. Так, 

в США у 1986 році прийнято Закон про планування робіт при надзвичайних 



ситуаціях і право громадськості на отримання інформації. Згідно цього закону 

створено комісії штатів по надзвичайних ситуаціях та місцеві комітети щодо 

планування можливих надзвичайних ситуацій, розроблено плани поведінки та 

повідомлення у випадку надзвичайних ситуацій, передбачено відповідальність 

за порушення норм закону.  

У Франції у 1987 році прийнято Закон про організацію заходів щодо 

гарантування безпеки нанесення у випадку надзвичайних ситуацій, про захист 

лісу від пожеж і попередження основних ризиків. Також у Франції розроблені 

спеціальні програми допомоги при надзвичайних ситуаціях. В залежності від 

надзвичайної ситуації і необхідної фінансової підтримки ці програми 

поділяються на: 1) національну програму; 2) зональні програми; 3) програми 

допомоги департаментам; 4) надзвичайні програми (для випадку складних 

наслідків надзвичайних ситуацій). Ці програми передбачають державне і 

приватне фінансування, а також конкретний порядок використання коштів для 

надання допомоги. 

Незважаючи на специфіку національного законодавства конкретної 

країни, завжди складовою частиною правові акти, які регулюють роботу по 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, включаючи евакуацію населення, 

пошукові і роботи, надання медичної та соціальної допомоги населенню тощо.            

Позитивний зарубіжний досвід щодо правового забезпечення захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій може бути використаний і 

в Україні, зокрема: 

– система превентивних заходів та система планування заходів 

захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій (досвід США, 

Японії, Німеччини);  

– створення більшої кількості неурядових організацій, які б надавали 

необхідну допомогу при виникненні надзвичайних ситуацій (досвід 

Німеччини) [1]; 

– підтримка місцевими органами влади в адміністративно-правовому 

регулюванні вищезазначеною сферою (досвід США, Франції, 

Великобританії) [1]. 

В цілому в Україні необхідно сформувати єдину концептуальну 

основу законодавства у сфері правового забезпечення захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, розробити національну стратегію 

управління ризиками, розробити пакет законодавчих актів, які комплексно 

регулюють всі аспекти надзвичайних ситуацій з орієнтацією на досвід 

західного законодавства. 
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