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Одним з найважливіших критеріїв розвитку демократичного суспільства є 

захищеність населення від будь-яких негативних факторів, в тому числі від небезпек 

техногенного та природного характеру. Важливим напрямком діяльності держави є 

вдосконалення нормативно-правової бази, яка, регулює відносини, пов’язані із захистом 

населення, територій, навколишнього природного середовища. На законодавчому рівні має 

бути закріплений діючий механізм реалізації норм права, які максимально зменшують ризик 

настання небажаних наслідків для життя, здоров’я і безпеки громадян.  

Одним з науковців, який дав визначення терміну «безпека життєдіяльності» – 

професор Демиденко Г.П. За його визначенням це галузь науково-практичної діяльності, 

спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, наслідків їх 

впливу на організм людини та на розробку й реалізацію відповідних заходів щодо створення 

і підтримки безпечних умов життя, діяльності людини, як у побутових умовах, так і в умовах 

надзвичайних ситуацій.  

Враховуючи ці складові важливим залишається питання нормативно-правового 

забезпечення безпеки життєдіяльності людини, яка набуває нового, більш актуального 

значення. По-перше, громадяни України мають невід’ємні права, закріплені Конституцією 

України, в якій зазначається, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 

та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. По-друге, нормативно-

правове забезпечення безпеки життєдіяльності перебуває на стадії становлення та 

удосконалення. У зв’язку з цим питання законодавчого регулювання безпеки 

життєдіяльності в Україні набувають на сьогоднішній день особливої ваги.  

Стаття 50 Конституції України визначає право кожного на безпечне для 

життя та здоров´я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права 

шкоди. Вказана норма права зобов’язує державу, в особі її компетентних органів 



влади виконувати  свою основну не лише внутрішню функцію в сфері 

забезпечення безпеки життєдіяльності, але й зовнішню.  Тому, глобальний 

характер проблем у цій сфері  зумовлює масштаби  міжнародної співпраці. 

Питанням безпеки у світі опікуються досить багато міжнародних організацій. Головну 

об'єднуючу роль у світі відіграє Організація Об'єднаних Націй (ООН). Крім організацій, що 

поширюють свою діяльність на весь світ діє ряд регіональних, наприклад, в рамках Ради 

Європи створено Європейську комісію з прав людини та Європейський суд. Важливим 

документом на якому ґрунтується освіта та наука з безпеки життєдіяльності людини 

є Концепція про сталий розвиток людства. Ця концепція, так звана "Декларація Ріо", була 

обґрунтована і викладена в рішеннях Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро 1992 року. 

Враховуючи правові підстави та умови здійснення державою діяльності в 

напрямку вдосконалення законодавства України, яке врегульовує проблемні 

питання безпеки життєдіяльності в контексті міжнародно -правових зобов´язань 

Україна ратифікувала низку угод з міжнародними організаціями, зокрема з ООН – 

Рамкова Конвенція з надання допомоги у сфері цивільного захисту; з НАТО –  

Меморандум про взаєморозуміння стосовно сприяння нагальним цивільним 

транскордонним перевезенням; з ОЧЕС – Угода між урядами країн учасниць 

Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС) про співробітництво у 

наданні надзвичайної допомоги і ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли 

внаслідок лих природного і техногенного характеру; з СНД – Угода про 

взаємодію в області попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру . 

Тому, розвиток законодавства України у сфері  безпеки життєдіяльності  

повинен передбачати створення такої законодавчої системи, яка б відповідала 

сучасним потребам розвитку суспільства та забезпечувала захищеність особи та 

держави від зовнішніх та внутрішніх екологічних загроз і характеризувалася 

визначеністю, точністю, динамічністю, оглядовістю,  стабільністю, узгодженістю 

та відповідністю нормам міжнародного права. 
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