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ВСТУП 

Безпека, життя та здоров’я людини є невід’ємною частиною 

благополуччя кожного та держави в цілому, а також складовою 
частиною національної безпеки країни. У статті 3 Основного зако-
ну України сказано, що: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед лю-

диною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і сво-

бод людини є головним обов’язком держави». Україна докладає 

великих зусиль щодо забезпечення права на життя та здоров’я ко-

жного громадянина. Цей постулат відображено й у 27 статті Осно-

вного закону: «Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ні-
хто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держа-
ви – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя 

і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань». 

Право на особисту безпеку гарантується й особовому складу 

органів та підрозділів внутрішніх справ. У статті 1 Закону Украї-
ни «Про міліцію» сказано, що: «Міліція в Україні – державний озбро-
єний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і 
свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільст-
ва і держави від протиправних посягань». Першим з головних за-

вдань міліції (згідно зі статтею 2 Закону України «Про міліцію») є 
«забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, за-

конних інтересів». Для захисту особистого життя та життя грома-

дян, виконання спеціальних завдань працівник міліції має право 
використовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і 

вогнепальну зброю, що відображено у розділі ІІІ «Застосування 

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної 

зброї» Закону України «Про міліцію». 

Професія «міліціонер» належить до найбільш небезпечних. 

Це твердження базується не тільки на статистичних даних, але і 

на нормативній базі. Згідно з Переліком робіт, де є потреба у 
професійному доборі, затвердженим наказом МОЗ України і 

Держнаглядохоронпраці від № 263/121 від 23.09.1994, роботи, ви-

конання яких передбачає носіння вогнепальної зброї, належать 
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до переліку професій, де передбачено обов’язковий професійний 

добір. Необхідність вивчення правил безпеки і норм охорони 

праці в підрозділах ОВС випливає і зі специфіки службових 

обов’язків, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпе-

кою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України 

№ 15 від 26.01.2005. До таких робіт належать: аварійно-рятувальні 
роботи, гасіння пожеж, боротьба з повенями, робота в індивідуа-

льних засобах захисту, охорона колективної й індивідуальної вла-

сності, об’єктів. 

Криміногенна обстановка в Україні останнім часом є доволі 

складною, безпека громадян та різних об’єктів перебуває під за-

грозою, що постійно зростає. Рівень злочинності у першому пів-

річчя 2009 р. підвищився на 6 % порівняно з відповідним пері-
одом за 2008 р.1 На рис. 1 показано динаміку зростання кількості 

зареєстрованих заяв громадян про вчинені злочини або злочини, 

що готуються. 

480
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       Рис. 1. Кількість зареєстрованих заяв громадян про вчинені злочини  
        або злочини, що готуються (по роках на 10 тис. населення) 

Доволі високим є показник загибелі громадян України від 

усіх видів злочинів. У середньому за 2005–2010 роки він становив 

8414 осіб. На рис. 2 наведено статистичні дані щодо кількості 

громадян України, які загинули від злочинних проявів. 

                                                             
1 Тут і далі наведено статистичні дані Міністерства внутрішніх справ України 
(див. розділ «Статистика МВС» на офіційному веб-сайті МВС (http://mvs.gov.ua) 
та статистичні дані Міністерства надзвичайних ситуацій України (див. розділ 
«Оперативна інформація» на офіційному інформаційному сервері МНС 
(http://www.mns.gov.ua)). 
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               Рис. 2. Кількість громадян України, які загинули від усіх видів злочинів (по роках) 

Головне завдання міліції – забезпечити правопорядок у краї-
ні, зменшити кількість правопорушень і злочинів, а також кіль-
кість постраждалих та загиблих громадян. За деякими видами 
злочинів загроза для безпеки громадян також залишається доволі 
високою (рис. 3). 

550

1050

1550

2050

2550

3050

2005 2006 2007 2008 2009 2010

умисне вбивство або замах
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              Рис. 3. Кількість громадян України, які  постраждали від двох видів злочинів  
              (по роках) 

На безпеку громадян та об’єктів впливають не тільки со-
ціальні чинники (криміногенні, соціально-політичні), а також 
техногенні й екологічні. Дія природних чинників, а також аварій 
на промисловості, в організаціях та на дорогах спричиняють на-
віть ще більший вплив на життєдіяльність кожної країни. Над-
звичайні ситуації, надзвичайні пригоди, екстремальні ситуації, 
нещасні випадки призводять до збільшення кількості загиблих та 
травмованих людей. Державний комітет статистики України2 
вказує на незадовільний стан щодо загибелі громадян України у  
побутових обставинах через зовнішні причини. Так, наприклад,  
у 2006 р. зареєстровано 63 тис. смертей від зовнішніх причин у  
побуті, і серед усіх перше місце посідає напад із нанесенням тілес-

                                                             
2 Див.: статистичні дані Державного комітету статистики України на офіційному 
веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua), розділ «Соціально-
економічне становище України». 
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них ушкоджень (20,8 %), друге – самогубства (15,9 %), третє –  
нещасні випадки, пов’язані із транспортними засобами (15,4 %), 
четверте – отруєння алкоголем 12,8 %. Для порівняння, у 2008 ро-
ці зареєстровано 61377 смертей від зовнішніх причин, серед усіх 
перше місце посідають нещасні випадки, пов’язані із транспорт-
ними засобами (15,65 %), друге – навмисні самоушкодження 
(15,4 %),  третє – випадкові отруєння та дії алкоголю (14 %), четве-
рте – напад із нанесенням тілесних ушкоджень (6,2 %). Кількісні та 
якісні показники такої статистики залишаються без суттєвих змін. 
У 2010 році було зареєстровано 43347 смертей від зовнішніх при-
чин, значимість складових майже не змінилася. 

Якщо розглядати в цьому аспекті тільки один вид надзви-
чайних подій – дорожньо-транспортні пригоди (ДТП), то за 
останні роки в Україні склалася неприваблива картина. На рис. 4 
показано динаміку загибелі людей у ДТП за період з 2000 по 2007 р. 
За цей час кількість загиблих на дорогах збільшилася на 82,85 %, 
що породжує закономірне обурення громадян України. Кількість 
ДТП з 2005 по 2007 р. збільшилася на 33,4 % і в 2007 р. перевищила 
62000 пригод, а кількість потерпілих у ДТП за цей самий період 
збільшилася на 37,5 % і в 2007 р. перевищила 77000 осіб. Після 
2007 року кількість ДТП та кількість загиблих в них зменшується. 
Порівняно з 2007 р. у 2010 р. загинуло в 2 рази менше людей. 

4500

5500

6500

7500

8500

9500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
           Рис. 4. Кількість загиблих у ДТП в Україні (по роках) 

Транспортні засоби були завжди чинником підвищеної небез-
пеки для людей, але з їх модернізацією, збільшенням потужності та 
швидкості кількість трагедій на дорогах почала стрімко зростати. 
Зростання кількості ДТП в першу чергу залежить від збільшення 
кількості транспортних засобів на дорогах. Така розповсюдже-
ність травматизму на дорогах не є унікальною для нашої держа-
ви, оскільки в багатьох державах світу рівень небезпеки для здо-
ров’я та життя людей на дорогах є так само доволі високим (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Кількість осіб, які загинули у ДТП в державах світу у 2005 р.,  

на 100 тис. населення  
Показник Росія Україна США Австралія Китай Японія 

Кількість осіб, 
які загинули  
у ДТП 

23,7 15,26 14,69 8,16 7,56 5,39 

Важливою реалією нашого часу є також глобальна екологічна 

криза. Але на тлі політичної та економічної ситуації, яка склалася 

в Україні, проблема стосунків з природним оточенням відклада-

ється в побутовій свідомості на задній план. Найбільшу увагу 

привертають такі аспекти загострення екологічної ситуації, як 
погіршення якості життя через забруднення довкілля і наслідки 

антропогенних катастроф, перш за все – аварії на ЧАЕС. Від цієї 

проблеми, певно, ми позбавимось ще не скоро, мине чимало де-

сятиліть, а, можливо, і століття, коли ми почнемо згадувати про 

неї як про історичний факт із життя України. Тому для українсь-

кого суспільства проблема формування екологічної свідомості є 

нагальною, і протягом найближчих десятиліть вона має стати 
найважливішим чинником його розвитку. Недосконала структу-

ра господарства України десятиліттями формувалася без ураху-

вання об’єктивних потреб населення й екологічних можливостей 

її конкретних територій. Морально застаріле і фізично зношене 

устаткування обумовило збільшення використання енергії, води, 

інших ресурсів територій і практично неконтрольовані викиди 

забруднюючих речовин в усі компоненти природи. Таким чином, 
на сьогодні для країни стан виробництва, який фактично склав-

ся, є головним чинником, що формує рівень техногенно-

екологічної безпеки. 

Дані про надзвичайні ситуації (НС) в Україні реєструються з 

1992 р. Діяльність Міністерства надзвичайних ситуацій, створено-

го наприкінці 1996 р., спрямована на систематизацію, констата-

цію й аналіз надзвичайних ситуацій і надання невідкладної  
допомоги у разі їх виникнення. Зараз спостерігається зниження 

кількості НС (2006 рік – 364, 2007 – 368, 2008 – 311, 2009 – 264, 2010 – 

254). За період з 1997 р. до кінця 2000 р. в різних НС в країні заги-

нуло близько 50 тис. чоловік, з них у 2000 р. - понад 11 тис. За цей 

період зареєстровано близько 6,4 тис. НС, у т. ч. понад 2000 –  
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техногенного характеру і майже 1000 – природного характеру. 

Матеріальні збитки від дій НС складають 3,1 млрд грн, з них: 

2,9 млрд грн (93 %) – збитки від природних НС і 0,2 млрд грн 

(7 %) – від техногенних НС. 

Аналіз надзвичайних ситуацій природного характеру в  

Україні з 1997 по 2010 рр. показує, що починаючи з 1998 р. їх кіль-
кість зменшилася, проте після 2004 р. знову почала зростати (по-

рівняно з 2004 р.: у 2005 – на 29 %, 2006 – на 37 % й у 2007 – на 

52 %), при чому збільшення кількості надзвичайних ситуацій у 

2005–2006 рр. відбулося за рахунок НС геологічного характеру,  

а у 2007 р. – за рахунок великої кількості пожеж (рис. 5). У серед-

ньому за період з 1997 по 2010 рр. в Україні склалася 143 НС при-

родного характеру. У 2010 р. кількість надзвичайних ситуацій 
державного рівня у порівняні з минулими роками зросла (у 

2009 році – 2 НС, у 2010 р. – 5). 

Розмір матеріальних збитків в Україні внаслідок надзвичай-

них ситуацій не має кореляції з кількістю надзвичайних ситуацій. 

Так, зменшення кількості надзвичайних ситуацій з 2000 р. не при-

звело до зменшення втрат від цих подій, навпаки, спостерігалося 

суттєве їх збільшення. 
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           Рис. 5. Кількість надзвичайних ситуацій природного характеру в Україні  
            (по роках) 

Наявність в Україні розвиненої промисловості, надвисока її 

концентрація, колосальні промислові комплекси, зазвичай поте-

нційно небезпечні, розвинена система транспортних комуніка-

цій, у т. ч. нафто-, газо- і продуктопроводів, велика кількість ене-

ргетичних об’єктів, використання у виробництвах значної кілько-

сті потенційно небезпечних речовин збільшує ймовірність 
виникнення техногенних надзвичайних ситуацій, що загрожують 

природному навколишньому середовищу і людині. Розподіл над-
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звичайних ситуацій техногенного характеру за видами за період 

1997–2000 років наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Надзвичайні ситуації техногенного характеру в Україні  

 
Види 

Вид над-
звичайних 
ситуацій 

Кіль-
кість 
НС 

Загаль-
нодер-

жавний 

Регіо-
наль-
ний 

Міс-
цевий 

Об’єк-
товий 

Заги-
нуло 
лю-
дей 

По-
стра-

ждало 
людей 

Пожежі, 
вибухи 

655 10 14 232 389 711 697 

Аварії з 
викидом 
шкідливих 
речовин 

51   11 40 6 66 

Наявність у 
навколиш-
ньому 
середовищі 
шкідливих 
речовин з 
перевищен-
ням ГДК 

44 1  13 30  2 

Аварії з 
викидом 
радіоактив-
них речовин 

2   1 1  2 

Аварії на 
очисних 
спорудах 

5   3 2 3  

Гідродина-
мічні аварії 

3   2 1 1  

Унаслідок надзвичайної ситуації природного чи техногенно-
го характеру (а загалом будь-якого походження) може сформувати-
ся надзвичайний екологічний стан, коли проживання населення 
на певній території або стає однозначно неможливим (як це стало-
ся після аварії на Чорнобильській АЕС), або потребує обмежень.  

Сукупність засобів та заходів щодо забезпечення нормально-
го життя та діяльності у звичайних побутових та надзвичайних 
ситуаціях необхідно розглядати з урахуванням усіх небезпек для 
життя та здоров’я людей, а також для безпеки об’єктів. Це є голо-
вним завданням дисципліни «Безпека життєдіяльності». 
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Безпека життєдіяльності – це наука, яка вивчає теоретичні ос-

нови забезпечення захисту життя і здоров’я людини під час її вза-
ємодії з навколишнім середовищем. При цьому під навколишнім 
середовищем розуміється весь комплекс процесів і явищ, які від-
буваються незалежно від людини в побутовій, виробничій та ін-
ших сферах її діяльності або існування. 

Мета вивчення дисципліни – забезпечити слухачів, студентів 
та курсантів знаннями, що відповідають сучасним вимогам, про 
загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзви-
чайних ситуацій, насамперед техногенного характеру, та їх влас-
тивості, а також сформувати в них необхідні для подальшої прак-
тичної діяльності спеціаліста вміння і навички щодо їх запобі-
гання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища. 

Завданням БЖД є розробка методів прогнозування, вивчення 
та ідентифікації шкідливих чинників, їх впливу на людину і до-
вкілля. Курс БЖД покликаний: 

 сприяти усвідомленню, що в центрі уваги повинна перебу-
вати людина як головна цінність суспільства, та виховувати в  
людині гуманне, свідоме ставлення до питань особистої безпеки 
та безпеки оточуючих в усіх сферах відносин; 

 виробляти навички з ідентифікації небезпечних та шкідли-
вих чинників і створення сприятливих умов життєдіяльності лю-
дей на певній території; 

 тримати на контролі проектування нової техніки і техноло-
гічних процесів згідно із сучасними вимогами екології та з ураху-
ванням стійкості господарських об’єктів і технічних систем; 

 навчити прогнозувати можливу обстановку й ухвалювати 
грамотні рішення в умовах надзвичайних ситуацій щодо захисту 
населення та персоналу об’єктів від можливих негативних наслідків; 

 забезпечити якісне засвоєння нового стереотипу поведінки 
людини з метою виживання в нових природних та антропоген-
них умовах. 

Безпека життєдіяльності базується на досягненнях таких дис-
циплін, як інженерна психологія, фізіологія людини, охорона 
праці, екологія, ергономіка, економіка тощо. З давніх часів до сьо-
годення людина прагнула забезпечити свою безпеку. З розвитком 
промисловості це почало вимагати спеціальних знань. БЖД є 
особливо актуальною зараз, у добу науково-технічного прогресу. 
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Вона покликана відігравати важливу роль у стабілізації людсько-
го суспільства. 

Об’єктами вивчення безпеки життєдіяльності є людина і 

чинники навколишнього середовища, які на неї впливають. 
Предметом вивчення безпеки життєдіяльності є фізичні, хімі-

чні і психологічні основи впливу на людину шкідливих і небез-
печних чинників, а також методи захисту від них. 

Метою безпеки життєдіяльності є виявлення системи голо-
вних закономірностей і принципів безпечної взаємодії людини з 
навколишнім середовищем. 

Ця мета досягається вирішенням чотирьох взаємозалежних 
завдань: 

1. Прогнозування небезпек, оцінка ризику. Вирішення цього 
завдання дозволяє заздалегідь виявляти можливі небезпеки, оці-
нювати ймовірність і результати їх впливу. 

2. Ідентифікація небезпек, тобто розпізнавання шкідливих і 

небезпечних чинників, причин і умов, які впливають на безпеку 
людини, а також визначення їх кількісних і якісних характерис-
тик, просторового і часового положення. 

3. Захист від небезпек. Вирішення цього завдання полягає у 

виявленні принципів, розробці методів і способів захисту людини 
від небезпек. 

4. Ліквідація негативних наслідків з метою відновлення безпе-

чних умов життєдіяльності людини. Вирішення цього завдання 
передбачає вивчення і розробку методів і засобів нейтралізації 
шкідливих впливів і реабілітації організму людини і навколиш-
нього середовища. 

Для вирішення цих чотирьох завдань безпека життєдіяльнос-
ті використовує досягнення і методи дослідження багатьох наук, 
які і є науковою основою безпеки життєдіяльності. Специфічні 
службові обов’язки працівників органів внутрішніх справ, їх зда-
тність до забезпечення безпеки громадян та об’єктів, відповідаль-
ність за реалізацію основних прав та свобод громадян підвищу-
ють необхідність виконання ними завдань БЖД. 

Для вирішення цих завдань фахівець ОВС зобов’язаний знати: 
 основні законодавчі акти, накази МВС, правила і рекомен-

дації у сфері безпеки життєдіяльності; 
 перелік небезпечних та шкідливих чинників; 
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 правила техніки безпеки; 
 провідні напрямки і способи підвищення рівня безпеки та 

профілактики травматизму в підрозділах ОВС. 
Для вирішення цих завдань фахівець ОВС зобов’язаний уміти: 
 ідентифікувати шкідливі і небезпечні чинники; 
 робити оцінку обстановки; 
 користуватися і контролювати дотримання підлеглими 

правил техніки безпеки; 
 користуватися засобами пожежогасіння; 
 попереджати вибухи та пожежі; 
 визначати ступінь ризику під час виконання службових 

обов’язків; 
 організовувати інструктажі і навчання підлеглих безпечним 

прийомам діяльності; 
 забезпечувати зберігання, застосування і правильну експлу-

атацію індивідуальних і колективних засобів захисту; 
 правильно діяти в надзвичайних та екстремальних ситуаціях; 
 організовувати порятунок людей і ліквідацію наслідків  

аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій; 
 надавати першу медичну допомогу. 
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