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Безпечні умови життєдіяльності і добробут громадян відповідно до Закону України 

«Про національну безпеку», який визначає основи та принципи національної безпеки і обо-
рони, цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному 
громадянину захист від загроз, належать до національних інтересів України [1]. 

Державна політика у сфері національної безпеки спрямована на захист: людини і 
громадянина – їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життє-
діяльності та навколишнього природного середовища – від надзвичайних ситуацій. 

Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, 
навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запо-
бігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний 
час та в особливий період [2].  

В наш час хімічна зброя залишається одним із найстрашніших засобів масового зни-
щення. Відповідно до сучасних міжнародних документів, хімічна зброя за якісними показ-
никами прирівнюється до ядерної. Тому її використання заборонено на міжнародному рівні 
цілою низкою актів і декларацій.  

Саме тому важливим завданням кожної держави сьогодні є організація цивільного 
захисту населення і території при використанні хімічної зброї під час воєнних  конфліктів. 
Актуальність проблеми безпеки населення і територій під час воєнних конфліктів обумов-
лена необхідністю бездоганного механізму виявлення й оцінки хімічної обстановки, здійс-
нення хімічного контролю, забезпечення засобами індивідуального і колективного захисту, 
організацією і проведенням спеціальної обробки тощо. 

Окремі аспекти забезпечення безпеки населення і території під час застосування хі-
мічної зброї у воєнних конфліктах у міжнародному і вітчизняному науковому просторі були 
об’єктами уваги багатьох вчених: Безіл Л.Г., Желібо Є.П., Казмірчук Р.В., Нечаєв І., Павле-
нко Е., Хромченко В.Г., Шоботов В.М. тощо. 

В наш час дуже часто хімічна зброя використовується терористичними угруповання-
ми Передньої Азії. Саме тому світ зрозумів, що може опинитися на порозі нового виду вій-
ни – терористичної, що в мирний час забере тисячі життів мирних громадян. 

Сьогодні гарячою точкою планети, де головну роль відіграє хімічна зброя, є зброй-
ний конфлікт в Сирії, навколо якого зосереджені найбільші держави світу. Віроломне по-
рушення усіх конвенцій, що забороняють розробки і використання даного виду зброї, ско-
лихнули громадськість і міжнародні організації. Влада Туреччини вважає, якщо не виріши-
ти сирійську кризу, то ситуація може повернути на світовий порядок денний питання гло-
бальної війни. Так, за словами віце-прем'єра Туреччини Нумана Куртулмуша, через сирій-
ський конфлікт є загроза Третьої світової війни. «Війна, яка ведеться в Сирії руками третіх 
сил, так само як і аналогічна війна в Іраку, наближається до кінця. Якщо не вдасться до-
сягти врегулювання, то зросте ризик початку Третьої світової війни за участю найбільших 
держав, включаючи США і Росію», – сказав він [3]. 

У сучасних умовах для ефективного захисту населення від застосування хімічної 
зброї під час збройних конфліктів необхідно передбачити розробку й реалізацію комплекс-
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ної програми, що включає хімічний, інженерно-технічний, медичний, соціальний, економі-
чний та  спеціальний аспекти. 

Хімічний захист населення включає: 
- використання засобів колективного захисту; 
- використання засобів індивідуального захисту, приладів хімічної розвідки, хімічно-

го контролю аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими служ-
бами цивільного захисту тощо; 

- проведення санітарної обробки населення тощо. 
До колективних засобів захисту від застосування хімічної зброї належать захисні 

споруди. Захисні споруди цивільного захисту – це інженерні споруди, призначені для захис-
ту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних си-
туацій, воєнних дій або терористичних актів. 

У зв’язку із наявністю проблеми недостатнього забезпечення захисними спорудами 
все частіше заходом захисту населення є евакуація. 

Евакуаційними заходами є організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної 
ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або 
здоров’ю. Залежно від особливостей надзвичайної ситуації евакуація може бути 
обов’язкова; загальна або часткова; тимчасова або безповоротна [4, c. 109]. 

Таким чином, обов’язкова евакуація проводиться при використанні хімічної зброї або 
потраплянні у навколишнє середовище великої кількості отруйних речовин; загальна еваку-
ація проводиться із зони можливого хімічного забруднення тощо [5]. 

Медичні заходи полягають у наданні медичної допомоги постраждалим внаслідок ви-
користання хімічної зброї; завчасному створенні і підготовці медичних формувань; навчанні 
населення правилам користування засобами індивідуального і колективного захисту та на-
дання першої медичної допомоги, а також здійснення інших заходів, пов’язаних з медичним 
захистом населення тощо. Загальні принципи надання медичної та долікарської допомоги при 
отруєннях внаслідок застосування хімічної зброї: припинення дії отрути на організм людини; 
виведення отрути, яка всмокталася; знешкодження отрути в організмі за допомогою медика-
ментозних засобів; усунення деяких проявів отруєння організму [4, c. 61]. 

Отже, в епоху науково-технічної революції необхідно провести ревізію наявності та 
удосконалення як засобів колективного захисту, так і засобів індивідуального захисту, тому 
що вони є запорукою безпеки для кожного, хто може стати жертвою атаки. Сьогодні активі-
зовано наукові розробки щодо винайдення і виготовлення таких засобів, адже цивільний 
захист населення є однією із ключових функцій держави. 
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