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ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Безпека життєдіяльності - це система базових знань з проблеми 

забезпечення безпечних умов існування людини у природному, соціальному і 

техногенному середовищах, а також організаційних і технічних заходів і 

засобів на рівні окремої особи (колективу, держави), спрямованих на 

запобігання або мінімізацію загроз її життю та здоров'ю в усіх сферах 

діяльності. Система БЖД на рівні держави охоплює комплекс заходів і засобів, 

які є її складовими (підсистемами): це охорона навколишнього природного 

середовища; охорона здоров'я населення; безпека санітарно-епідеміологічна, 

пожежна, транспортна та радіаційна, біологічна; охорона праці.  

Проблема безпеки життєдіяльності людини в сучасних умовах - одна з 

найактуальніших. Події, що відбуваються у світі, свідчать про збільшення 

техногенних, природних і соціальних небезпек для людського життя, показують 

пряму залежність стабільності цілих держав і виживаності народів від 

підготовленості підростаючих поколінь до розпізнавання і відвертання 

небезпек, від системи громадських і індивідуальних механізмів захисту 

держави і окремої особи.  

Можна виділити ряд важливих проблем, які постійно перебувають у полі 

зору людства для забезпечення нормальних умов життя і праці: 

1) Дотримання параметрів середовища перебування людини в 

необхідних для життєдіяльності межах. Це одна із складних проблем, які 

стоять перед світовим співтовариством. Це пов'язано з тим, що трудова 

діяльність людей з року в рік активізується, ускладнюється, вводяться новіші 

знаряддя праці і технології. Виникає проблема технологічної безпеки. Це 

означає, що збільшується навантаження на всі структурні частини 



навколишнього середовища, є очевидною небезпека виснаження природних 

ресурсів, незворотних забруднень і зміни безпечних параметрів середовища, за 

якими створюються реальні умови для виникнення різного роду небезпек. 

2) Забезпечення населення всіма видами енергоресурсів 

(електроенергією, газом, нафтопродуктами, кам'яним вугіллям, водою 

тощо). Енергетична криза, що існує сьогодні, суттєво впливає на 

життєдіяльність людей. Це одна з найбільш актуальних проблем забезпечення 

безпеки будь-якої країни світу.  

3) Забезпечення населення всіма необхідними параметрами і нормами 

матеріального середовища життя. Гострою проблемою для багатьох людей 

у різних країнах є недостатня кількість житла, комунального транспорту, 

суспільних закладів, спортивних комплексів, медичних закладів та інших 

елементів системи життєзабезпечення.  

4) Забезпечення продуктами харчування. Продукти харчування є 

фізіологічною основою життєдіяльності. Із збільшенням чисельності населення 

ця проблема стає особливо гострою. Якщо людство не розробить нові 

перспективні технології вирощування продуктів харчування і своєчасно не 

адаптується до них, може виникнути небезпечна ситуація глобального 

масштабу.  

5) Наявність і раціональне використання питної (прісної) води. Йдеться 

про охорону прісної води від забруднення, що може призвести до 

непридатності її використання для потреб населення. Звідси випливає 

важливість очищення води, боротьба з промисловим і побутовим 

забрудненням, виснаженням водойм.  

6) Ліквідація, переробка або використання відходів виробництва. 

Особливо небезпечними є відходи атомних, хімічних, біологічних виробництв, 

кількість яких щорічно зростає і, відповідно, збільшується кількість відходів. 

Тому основні проблеми життєдіяльності людини зводяться до комплексу 

заходів щодо захисту, раціонального використання природних ресурсів і 



відновлення живої природи (рослинний і тваринний світ) і неживої (ґрунт, вода, 

атмосфера, надра, клімат та ін.). 

Отже, можна зробити висновок, що прийнятні умови життєдіяльності 

людини великою мірою ґрунтуються на забезпеченні належних умов безпеки 

перебування людини у навколишньому середовищі. А поява наукової галузі 

знань про безпеку життєдіяльності людини – це закономірний процес розвитку 

суспільства, який обумовлюється, з одного боку, бурхливим розвитком 

науково-технічного прогресу, процесами глобалізації і створенням комфортних 

умов життя для людини, а з іншого – зростанням різного роду небезпек. 
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