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Основою управління безпекою є система організаційно-розпорядчих заходів з 

профілактики і протидії негативним факторам – недоліки, проблеми, кризові ситуації, які 

порушують стійке функціонування та розвиток держави, регіону, погрожуючи небезпекою 

окремій людині [1]. 

Керувати БЖД – це означає свідомо переводити об’єкт з одного стану 

(небезпечного) в інший (менш небезпечний). 

При цьому об'єктивно дотримуватися умови економічної та технічної доцільності, 

порівняння витрат та отримання вигоди.  

Функції управління БЖД. Управління – це процес, у якому можна в загальному 

випадку виділити кілька функції: 

- аналіз та оцінка стану об'єкту. 

- прогнозування та планування заходів для досягнення мети та завдань управління. 

- організація, тобто безпосереднє формування керованої та керуючої систем. 

- контроль, тобто система спостереження та перевірки за ходом організації 

управління. 

- визначення ефективності заходів. 

- стимулювання, тобто форми впливу, що спонукають учасників управління творчо 

вирішувати проблеми управління.  

Засоби управління БЖД. У БЖД  виділяють наступні аспекти: світоглядний; 

фізіологічний; психологічний; соціальний; виховний; ергономічний; екологічний; медичний; 

технічний; організаційно-оперативний; правовий (юридичний); економічний.  

Відповідно до аспектів існує багата палітра засобів керування БЖД. До них, зокрема, 

відносяться: освіта народних мас; виховання культури безпечної поведінки; професійна 

освіта; професійний відбір; медичний відбір; психологічний вплив на суб'єктів керування; 



раціоналізація режимів праці та відпочинку; технічні та організаційні засоби колективного 

захисту(ЗКЗ); засоби індивідуального захисту (ЗИЗ); система пільг та компенсації тощо [3]. 

Контроль за дотримання законодавства щодо безпеки життєдіяльності в Україні 

здійснюють різні державні та громадські організації. Серед них державні органи загальної, 

спеціальної та галузевої компетенції. До першої групи органів належать Верховна Рада, 

Кабінет Міністрів, виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів, місцеві 

адміністрації. 

Державні органи спеціальної компетенції уповноважені контролювати діяльність 

підприємств, установ, організацій і громадян з питань охорони праці, охорони здоров’я, 

охорони навколишнього середовища[2]. 

Для керування безпекою життєдіяльності в Україні Кабінетом Міністрів створено 

Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення. Очолює Національну раду 

Віце-прем’єр-міністр України з питань соціальної політики. Для забезпечення її роботи 

створено секретаріат у кількості 7 чоловік, керівництво яким покладено на відповідального 

секретаря Національної ради. 

В Республіці Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських державних 

адміністраціях ці питання доручені структурним підрозділам з питань охорони праці. До їх 

складу введені посади спеціалістів у галузі профілактики побутового травматизму. 

З метою посилення державного впливу на раціональне використання трудових 

ресурсів на Міністерство праці покладено проведення організаційно- методичної роботи з 

профілактики побутового травматизму, для чого в її центральному апараті введено 

спеціалістів у цій галузі. 

Національна рада розробляє і реалізує державну політику в галузі охорони життя 

людей на виробництві та профілактику побутового травматизму, створює систему 

державного управління цією галуззю [3]. 
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