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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЗАКОНОДАВСТВА З 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Життєдіяльність – процес збалансованого існування та самореалізації 

індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих 

потреб і можливостей [1]. 

Правову основу безпеки життєдіяльності становить Конституція України 

як за своїми юридичними особливостями, так і своїми принципами, тобто 

юридично вираженими об'єктивними закономірностями організації і функції 

соціально-економічної, політичної, духовної сфер суспільства, правового 

положення особи. 

Конституційні норми, з одного боку, закладають суть безпеки (норми-

принципи), а з іншого, – вказують на цілі подальшого розвитку і реалізацію 

правового забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Основними систематизуючими ланками нормативних актів безпеки 

життєдіяльності є встановлення взаємовідносин в галузі виробництва, в межах 

дії небезпечного фактора (в тому числі і факторів довкілля), а також відносно 

управління основних технологій безпеки життєдіяльності (розслідування 

нещасних випадків, навчання, організації робіт та ін.).  

Узагальнюючими ланками систематизації на рівні держави є національна 

ідея, взаємовідносини в суспільстві, соціально-економічне і політичне 

становище держави, можливості сприймання і використання законодавчих актів 

з боку споживачів та ін. [2]. 

Вивчення, аналіз та узагальнення практики застосування законодавства 

про охоронунавколишньогоприродногосередовищапередбачаєтьсяздійснювати 

у двох напрямах: 



1) складання і затвердження екологічних нормативів природокористування 

(стосовно надр, ґрунтів, води, повітря, рослинності тощо); 

2) складання і затвердження комплексу еколого-економічних показників 

державного контролю за станом довкілля та діяльністю господарчих структур. 

При цьому розглядаються такі питання: використання природних ресурсів; 

використання техногенних родовищ корисних копалин; охорона довкілля; 

забезпечення екологічної безпеки;  узагальнення практики здійснення 

контролю у галузі охорони довкілля; узагальнення судової практики 

застосування природоохоронного законодавства [3]. 

Важливим етапом у створенні системи законодавчого регулювання 

екологічної безпеки ядерних об'єктів було прийняття основоположного Закону 

України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", а також 

законів України "Про поводження з радіоактивними відходами" і "Про 

екологічну експертизу", Водного кодексу України та інших законів. На 

сьогоднішній день особливе місце займає питання соціально-економічної 

захищеності населення. Це особливо актуально для регіонів розташування 

підприємств ядерно-паливного циклу (АЕС, уранодобувних та переробних 

комбінатів), радіаційно-небезпечних підприємств та об'єктів, призначених для 

поводження з радіоактивними відходами. Виходячи з цього, невідкладним є 

прийняття Кабінетом Міністрів України ряду нормативно-правових актів з 

метою регулювання питань соціального захисту населення, забезпечення 

фінансування робіт з будівництва та реконструкції об'єктів соціально-

культурної сфери, що здійснюється в зонах навколо діючих атомних 

електростанцій. 

Прийняття законів щодо регулювання екологічної безпеки ядерних об'єктів 

потребує перегляду, узгодження або розробки нових нормативно-правових 

документів, які стосуються широкого кола питань, від видачі дозволів на 

спеціальне водокористування та регламентів скидів стічних вод з 

накопичувачів до методик визначення гранично допустимих скидів і викидів у 



навколишнє середовище та інструкцій про стягнення плати за скиди і викиди 

тощо. 

Центральні органи управління та нагляд у створені для забезпечення 

безпеки в умовах дії небезпечних факторів, які об'єднані за природою їх 

виникнення: 

– виробничі фактори; 

– санітарно-епідеміологічні фактори; 

– екологічні фактори; 

– соціальні фактори; 

– транспортні небезпеки; 

– пожежна безпека; 

– фактори інформаційного забезпечення оцінки стану життєдіяльності; 

– фактори надзвичайних ситуацій; 

– фактори нормування небезпек та інше. 

Захист населення і територій є системою загальнодержавних заходів, які 

реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, 

виконавчими органами рад, органами управління а питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту, підпорядкованими їм силами та засобами 

підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, 

добровільними формуваннями, що забезпечують виконання організаційних, 

інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів 

у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
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