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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Людина та її здоров’я – найбільша цінність держави, яка докладає 

великих зусиль створюючи умови безпечної життєдіяльності людини, як у 

середовищі проживання, так і на місці її праці. 

Джерелами права на безпечні умови життєдіяльності є нормативні акти, 

що містять правові норми, призначені для регулювання правовідносин у 

галузі безпеки життєдіяльності. 

До цих актів, які мають різну юридичну силу відносяться - Конституція 

України, закони, урядові підзаконні акти, відомчі нормативні акти та 

нормативні акти місцевих органів влади. Юридичною базою зобов'язань 

щодо безпеки життєдіяльності є Конституція України, яка проголошує що: 

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.3)». Можна навести 

до прикладу ще одну статтю Конституції України, яка безпосередньо 

стосується життя та здоров’я громадян України: «Кожна людина має 

невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. 

Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати 

своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних 

посягань (ст.27)». 

До основних принципів забезпечення життєдіяльності відносяться: 

1. Безперервне забезпечення фізіологічних процесів організму людини. 

Для цього організму людини потрібні: повітря, чиста питна вода, продукти 

харчування, тепло, світло, предмети споживання (житло, одяг, взуття та ін.). 

2. Взаємодія та взаємозалежність з навколишнім середовищем. 

Життєдіяльність забезпечується навколишнім середовищем: параметрами 

споживання, енергоресурсами, корисними копалинами, продуктами 



харчування, елементами штучного середовища та іншими матеріальними 

благами. 

В свою чергу, життєдіяльність впливає на середовище буття - змінює 

(регулює) параметри споживання, виснажує енергоресурси, копалини, змінює 

клімат, рослинний та тваринний світ, забруднює навколишнє середовище. 

Проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності. Небезпека для життя 

людини може виникнути як в надзвичайних ситуаціях, так і в звичайних 

умовах середовища буття. При цьому життєдіяльність може бути не тільки 

частково порушена, але й повністю зупинена. 

Такий стан висуває вирішення проблеми забезпечення безпеки 

життєдіяльності в різних ситуаціях. Умовно можна виділити такі дві групи: 

1. Забезпечення безпеки життєдіяльності в нормальних умовах середовища:  

 Охорона здоров'я; 

 Охорона та захист кордонів; 

 Охорона прав людини і громадського порядку; 

 Охорона праці; 

 Захист навколишнього середовища тощо. 

2. Забезпечення безпеки життєдіяльності в надзвичайних умовах. 

Вирішення проблем за такими напрямками, як, запобігання або 

зниження наслідків надзвичайних ситуацій полягають у визначенні 

комплексу заходів по підвищенню стійкості роботи об'єктів у надзвичайних 

ситуаціях, які, перш за все, повинні базуватися на науково обґрунтованій 

сутності поняття «стійка робота об'єкта в надзвичайних ситуаціях», а також 

на визначення факторів, що впливають на стійкість об'єкта. 
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