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Потреба в безпеці, тобто потреба у захисті від зовнішнього небажаного впливу і 

стрімких внутрішніх змін соціально-економічної системи – це фундаментальна потреба 

життєдіяльності людини, сім’ї та суспільства в цілому. Безпека життєдіяльності – це функція 

суспільства, людини, держави з виявлення, попередження та усунення небезпек та загроз, 

здатних знищити їх чи позбавити фундаментальних матеріальних і духовних цінностей або ж 

унеможливити їхній стабільний розвиток.  

Безпека життєдіяльності – це стан захищеності особи, суспільства і держави від 

внутрішніх та зовнішніх небезпек і загроз, яка передбачає діяльність суспільства, окремих 

осіб та міжнародної спільноти по виявленню, запобіганню та подоланню  небезпек та загроз, 

що можуть негативно на них вплинути, знищити матеріальні та духовні цінності, завдати 

збитків, сповільнити соціально-економічний розвиток. Таке визначення, по-перше акцентує 

на певному рівні захищеності – людини, держави і суспільства, по-друге, звертає увагу на 

ймовірні небезпеки і загрози, по-третє, формує інтерес та потребу в безпеці, по-четверте, 

визначає специфічну діяльність людей, суспільства, держави і світового співтовариства 

народів по створенню системи забезпечення безпеки життєдіяльності.  

Найбільш ефективною є така створена система безпеки у суспільстві, яка головною 

метою ставить забезпечення інтересів людини. Цей процес має декілька векторів. По-перше, 

формування системи безпеки життєдіяльності відбувається через неможливість іншими 

шляхами забезпечити достатній рівень захищеності об’єкта. По-друге, сам процес 

формування даної системи супроводжується негативними впливом інших систем і 

відбувається в певному, недоброзичливому середовищі. По-третє, функціонування 

сформованої системи безпеки постійно супроводжується негативним впливом як внутрішніх, 

так і зовнішніх чинників [1, с.129].   



Забезпечення безпеки життєдіяльності може відбуватися за трьома напрямами: 

1) нівелювання існуючих загроз; 

2) попередження можливих загроз; 

3) ліквідація наслідків можливих загроз. 

Поняття «безпека життєдіяльності» є багатогранним і складним, це обумовлює 

складність процесу забезпечення безпеки життєдіяльності людини і суспільства. Складність, 

на наш погляд, обумовлено, по-перше, тим, що необхідно враховувати ступінь 

деструктивного впливу різних чинників (виникнення зони ризику – виклик – небезпека – 

загроза). По-друге, безпека життєдіяльності відображає різноманітні аспекти 

функціонування людського суспільства: економічний, соціальний, екологічний, політичний, 

інформаційний, науково-технічний, оборонний тощо. На наш погляд, визначальною 

складовою і матеріальною основою безпеки життєдіяльності є саме економічна складова – 

економіці належить базисна роль, тому що «виробництво, обмін, розподіл і споживання 

матеріальних благ первинні для кожного, визначають життєдіяльність і життєздатність 

суспільства» [2], економічна складова безпеки життєдіяльності є найважливішою якісною 

характеристикою економічної системи, основою життєдіяльності суспільства, його 

соціально-політичної та національно-етнічної стійкості [3, с.2]. 

Отже, безпека життєдіяльності як соціальний феномен, по-перше, відображає інтереси 

людини і суспільства; по-друге, характеризується різноманітними аспектами, причому 

визначальним є економічний аспект безпеки життєдіяльності: по-третє, безпека 

життєдіяльності людини і суспільства повинна враховувати історичні особливості розвитку 

суспільства, реально існуюче соціально-економічне становище у суспільстві і реальні 

загрози; по-четверте, оскільки безпека життєдіяльності зумовлена великою кількістю 

чинників, то це вимагає необхідність впровадження ефективного механізму її забезпечення. 
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