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Сучасні ризики скоєння терористичних актів: 
аналіз та правова характеристика

Дана стаття – спроба комплексного аналізу тероризму як міжнародної та віт
чизняної проблеми сучасності. У ній акцентовано увагу на характерних рисах міжнарод
ного тероризму, визначено їх актуальність для України. Досліджено також наукові 
розробки з питань протидії тероризму в контексті проблем міжнародної та національ
ної безпеки, окреслено необхідність дієвого механізму попередження, реагування та 
протидії терористичним загрозам, життю та здоров’ю громадян України.
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Постановка проблеми. У ХХІ ст. 
особливого звучання набула тема те-
роризму як одного з найнебезпечні-
ших і важко прогнозованих глобаль-
них викликів суспільству. Останнім 
часом тероризм стає дедалі жорстокі-
шим, масштабнішим. Зростає кількість 
держав, які відчули на собі жахливі на-
слідки терористичних актів. Упродовж 
тривалого часу тероризм розглядали 
лише як проблему внутрішньої безпе-
ки окремої країни, проте його масш-
таби переконливо довели обмеженість 
такого підходу. 

До цього часу тероризм є склад-
ним, у тому числі і науково-концеп-
туальним завданням, розв’язання яко-
го потребує комплексного підходу. 
Зарубіжні та вітчизняні політологи, 
історики, державознавці, юристи до-
сліджують і систематизують сучасний 
тероризм за різними ознаками, пропо-
нуючи специфічні критерії класифі-
кації та визначаючи притаманні йому 
риси. Разом із тим аналіз наукових 
праць, нормативно-правових актів із 
порушеної проблематики засвідчив, 
що дотепер не вироблено загальновиз-
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наної наукової теорії походження те-
роризму, не знайдено чіткої та єдиної 
формули міжнародного тероризму. 

зважаючи на те, що тероризм ево-
люціонує, глобалізується, трансфор-
мується, проблема вивчення цього со-
ціального феномену, його викликів та 
загроз є актуальною і для нашої країни.

Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій. Теоретичною основою науко-
вого пошуку в питаннях тероризму як 
явища є праці вчених: О. М. Бандур-
ки, О. ф. Долженкова, ю. В. Дубка, 
В. В. животова, О. О. жижка, Б. М. Єме-
льянова, І. О. Кіріченка, А. Т. Комзю-
ка, В. В. Конопльова, О. В. Копана, 
М. В. Корнієнка, С. О. Кузніченка,  
В. А. Лаптія, О. В. Негодченка, 
ю. Б. Оболенського, Б. М. Порфир’є- 
ва, ф. С. Разаренова, В. Л. Регульсько-
го, М. Б. Саакяна, О. Н. Ярмиша та ін.

Метою статті є аналіз загальних 
характерних рис тероризму, причин 
його виникнення, а також окреслення 
засобів попередження.

Виклад основного матеріалу. До-
сліджуючи проблемні аспекти виник-
нення, поширення та протидії терориз-
му, важливим видається осмислення 
поняття цього терміна.

Тероризм (від лат. terror – страх, 
жах) – політика і тактика терору, тобто 
сукупність особливо жорстоких форм 
і засобів політичного насильства, які 
використовують терористи для досяг-
нення своїх антисуспільних намірів. 
Або тероризм – це форма, метод со-
ціально-політичної боротьби, здій-
снювана шляхом систематичного за-
стосування необмеженого насильства 
та погрози його застосування, аж до 
вбивства, з метою залякування, приду-

шення і знищення політичних та інших 
супротивників [1].

Соціолог С. Ефірів пропонує не шу-
кати універсальне визначення терориз-
му та обмежитися деякими ознаками, 
а саме, вважати політичні мотиви на-
сильницьких дій вагомими рисами для 
поширення тероризму.

Соціолог М. Тамкоч, на противагу 
С. Ефіріву, відкидає думку про теро-
ризм як політичну мету, зазначаючи 
таке: «тероризм є щось більше, ніж 
анархізм, спрямований на руйнування 
людського життя й існуючого поряд-
ку заради руйнування... Немає нічого 
політичного в тероризмі: це жахлива 
форма варварства» [2].

заслуговує на увагу наукова дум-
ка В. В. Василенка, який стверджує, 
що «тероризм – це публічно вчинені 
загальнонебезпечні діяння або їх по-
грози, спрямовані на залякування на-
селення або його частини, з метою 
прямого або непрямого впливу на при-
йняття будь-якого рішення або відмова 
від нього в інтересах терористів» [3].

Із запропонованих визначень зрозу-
міло, що тероризм учиняється з корис-
ливих мотивів і спрямований на досяг-
нення злочинних намірів.

Незважаючи на деяку відмінність 
у визначеннях, для більш чіткого ро-
зуміння змісту тероризму спробуємо 
надати загальну дефініцію цього по-
няття. Отже, тероризм – це соціаль-
но-політичне явище, що має на меті 
застосування (або погрозу застосуван-
ня) насильства серед громадян тієї чи 
іншої держави задля дестабілізації або 
розхитування її політичної системи.

за висновками представників екс-
пертного середовища, у тому числі й 
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вітчизняних, нині для політичної, еко-
номічної, воєнної, соціальної, право-
охоронної та інших сфер країн світу 
характерна надскладна ситуація через 
максимально широкий спектр реаль-
них загроз національній безпеці, од-
нією з яких є загроза міжнародного 
тероризму.

Міжнародний тероризм – явище не 
лише багатогранне, а й понятійно до-
тепер не визначене. здебільшого ця 
форма тероризму трактується як теро-
ризм, що стосується громадян і тери-
торії більш ніж однієї країни. 

На нашу думку, тероризм визна-
ється міжнародним за наявності таких 
підстав:

1. Терорист і жертви тероризму є 
громадянами однієї чи різних держав. 
При цьому злочин може бути вчине-
ний як усередині держави, так і за її 
межами.

2. Терористичний акт готують в од-
ній державі, проте вчинюватися він 
може у декількох державах.

3. Учинивши терористичний акт 
в одній країні, терорист може перехо-
вуватися в іншій.

Крім того, ми поділяємо думку су-
часних терологів (ю. С. Горбунов, 
В. К. Май борода) про те, що харак-
терними рисами міжнародного теро-
ризму на сучасному етапі є:

– специфічна мета, що передбачає 
реалізацію альтернативного глобаль-
ного проекту політичного розвитку 
світу, а саме – перевлаштування світу 
на інших, справедливіших, на думку 
терористів, засадах;

– «самодостатність», адже сучасні 
гравці транснаціонального тероризму 
є формально недержавними організа-

ціями й групами, зокрема такими, як 
«Аль-Каїда» та «Ісламська держава», 
що розгорнули свою діяльність на те-
риторії кількох держав і мають достат-
ньо розвинуту інфраструктуру, до якої 
входять органи управління, табори для 
підготовки бойовиків тощо;

– глобальна загроза міжнародному 
правопорядку й безпеці (як наслідок – 
завдавання шкоди політичній системі 
в цілому), складність, оскільки подвій-
ність міжнародного тероризму визна-
чається також загрозою внутрішній 
безпеці держав, на території яких від-
буваються теракти;

– розширення й поглиблення спів-
робітництва між окремими терорис-
тичними організаціями, що виявляєть-
ся в наданні допомоги одна одній кад-
рами, воєнно-технічними засобами, 
обміні досвідом тощо [4, с. 52; 5, с. 6, 7];

– інтеграція кримінальної та теро-
ристичної діяльності (використання 
представників криміналітету як вико-
навців терактів та як найманців);

– використання представниками 
криміналітету національної та міжна-
родної фінансових систем для проти-
правного отримання коштів і спряму-
вання їх на фінансування тероризму;

– «ісламізація» тероризму (нині ві-
домі близько 500 ісламських об’єднань 
сектантського зразка «Аль-Каїда», 
«Ісламська держава», «Джабхат ан-
Нусра», «Всесвітній фронт боротьби 
проти іудеїв і хрестоносців», «Аль-
джихад», «Аль-Джамаа аль-Ісламія», 
«Ансар аль-Іслам» тощо).

Сучасний тероризм, тобто теро-
ризм останнього десятиріччя XX і по-
чатку XXI ст., асоціюється насамперед 
з ісламськими фундаменталістами, 
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яких підтримують радикальні режими 
Близького Сходу. Терористичні орга-
нізації ісламістів орудують у міжна-
родних масштабах, використовуючи 
сучасні досягнення у сферах зв’язку, 
транспорту, озброєнь, і є джерелами 
загрози для життя величезної кількості 
людей.

Прикладом є знищення Всесвіт-
нього торгового центру в Нью-йорку 
11 вересня 2001 р., захоплення за-
ручників під час спектаклю «Норд-
Ост» у Москві, низка вибухів 7 липня 
2005 р. у лондонському метро, теракт 
13 вересня 2008 р. в Індії, серія те-
рактів 24 червня 2011 р. у Багдаді, 
13 листопада 2015 р. в Парижі, зни-
щення пасажирського літака авіаком-
панії «Когалимавіа» 31 жовтня 2015 р. 
над Синайським півостровом, спроба 
військового перевороту в Туреччині 
у липні 2016 р., теракт в Ізраїлі 8 черв-
ня 2016 р., де відбувся обстріл рестора-
ну «Бенедикт», теракт у Ніцці 14 лип-
ня 2016 р. та ін.).

Дочасно справджуються прогнози 
Національної ради з розвідки США 
про те, що у 2020 р. людство почува-
тиметься в значно меншій безпеці, ніж 
сьогодні. Національна рада з розвідки 
вважає, що кількість і характер основ-
них чинників, що породжують терор 
у сучасному світі, не зміниться упро-
довж найближчих 15 років, а основна 
частина терористичних угруповань 
складатиметься з представників ради-
кально налаштованих ісламістських 
організацій [6].

Глобальна боротьба з терором 
і розвиток інформаційних технологій 
прогнозовано змусять терористів іс-
тотно змінити організаційні форми 

своєї діяльності. Імовірність викорис-
тання ісламістськими терористами 
досягнень науково-технічного про-
гресу зростає через постійний процес 
«демократизації технології», що дає 
змогу зробити інструменти масового 
знищення компактнішими, дешев-
шими й доступнішими для широкого 
кола осіб. 

Не є секретом, що міжнародні те-
рористичні організації, на жаль, ма-
ють змогу використовувати Україну 
як транзитну територію для проник-
нення до країн західної Європи, пе-
реховування своїх членів, створення 
бізнесових структур для фінансового 
забезпечення своєї діяльності, спроб 
придбання зброї та інших засобів ура-
ження. Отже, для України формально 
з’являється загроза тероризму. 

Проте реальні виклики та першо-
причини цього страшного явища слід, 
на нашу думку, шукати в політичній, 
економічній і соціальній сферах вну-
трішнього життя держави [5, с. 6, 7].

Убивства, зокрема, В. Гетьмана, 
Г. Гонгадзе, Є. Щербаня, П. Шеремета 
свідчать про їх політичну мотивацію, 
а низка вибухів протягом останніх 
п’яти років у Харкові, Дніпропетров-
ську, запоріжжі, Києві безпомилко-
во можна віднести до терористичних  
актів політико-економічного спряму-
вання.

Останніми роками в незалежній 
Україні спостерігається істотне збіль-
шення чисельності вчинених терорис-
тичних злочинів, відповідальність за 
які передбачена статтями 258, 2581, 
2582, 2583, 2584, 2585 Кримінально-
го кодексу України. Такого висно-
вку можна дійти на підставі аналізу 
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статистичних даних, наданих Гене-
ральною прокуратурою України. Так, 
в Україні у 2013 р. зареєстровано 10 те- 
рористичних злочинів, упродовж 
2014 р. – 2088, за 2015 р. – 3128 [7]. 
При цьому у світовому рейтингу країн 
по вчиненню терористичних злочинів 
у 2015 р. Україна посідала 12-те міс-
це, тоді як у 2014 р. – 51. це означає, 
що тероризм, як явище, стрімко поши-
рюється територією нашої держави, 
що в подальшому може призвести до 
небажаних наслідків у суспільно-полі-
тичному житті.

Водночас, за висновками вітчизня-
них експертів, нині для України най-
імовірнішими та найнебезпечнішими 
є виклики й потенційні загрози, спри-
чинені міжнародно-державним теро-
ризмом. зокрема, до 2014 р. Україну 
зараховували до країн із найменшим 
ризиком у цій сфері, а тероризм як со-
ціальне явище в нашій державі тоді 
мав вияви, характерні для початкової 
стадії його розвитку. Проте з початку 
АТО та анексії Криму ситуація в Укра-
їні докорінно змінилася [8, с. 97]. Під-
твердженням цьому можуть слугувати 
численні повідомлення зМІ про вибу-
хи та вбивства з використанням вог-
непальної зброї, що трапилися в зоні 
АТО та інших областях України, а та-
кож майже щоденні звіти Служби без-
пеки України про виявлені на території 
нашої держави сховища з вибухівкою, 
зброєю та боєприпасами.

На думку фахівців, в Україні є зо-
внішні та внутрішні чинники, які поси-
люють загрозу терористичних проявів. 
До зовнішніх чинників належать:

– геополітичне становище Украї-
ни на стику сфер впливу Рф, заходу, 

США, Туреччини і країн мусульман-
ського світу;

– діяльність найманців і диверсій-
но-розвідувальних груп у зоні АТО та 
суміжних із нею областях України;

– масштабні незаконні постачання 
майже всіх видів зброї до окупованих 
районів Донецької і Луганської облас-
тей;

– потужна інформаційна війна про-
ти України, використання всіх засобів 
спецпропаганди (несилових інстру-
ментів розв’язання політичних і воєн-
них завдань) з метою цілеспрямовано-
го інформаційно-психологічного впли-
ву на населення нашої держави;

– участь України в міжнародних 
миротворчих і антитерористичних 
опе раціях;

– ухвалення Україною рішень із 
питань міжнародної політики, які мо-
жуть суперечити позиціям країн му-
сульманського світу;

– існування міграційних потоків 
через Україну з терористично небез-
печних регіонів, зокрема Іраку, Сирії, 
Лівії, Афганістану, Пакистану, Таджи-
кистану, Індії та ін.

Серед внутрішніх чинників теро-
генності вважаємо за доцільне виокре-
мити:

– криміналізацію та корумпова-
ність усіх галузей суспільства;

– поєднання кримінальної та теро-
ристичної діяльності, що виявляється 
в залученні представників криміналі-
тету як виконавців терактів та найман-
ців [8, с. 114];

– поширення незаконного обігу 
зброї в Україні з початку 2014 р.;

– соціально-економічне розшару-
вання та соціальне невдоволення біль-
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шістю населення держави, яке перебу-
ває за межею прожиткового мінімуму;

– неефективність правоохоронної 
та судової систем влади;

– внутрішньополітична нестабіль-
ність, спроби посилити протистояння 
західного і східного регіонів України, 
розігрівання «сепаратистських наст-
роїв»;

– присутність в Україні прихиль-
ників міжнародних ісламістських те-
рористичних та релігійно-екстреміст-
ських організацій, посилення фунда-
менталістського впливу на окремих 
осіб, які сповідують ідеологію релі-
гійно-екстремістських організацій [8,  
с. 123];

– наявність в Україні дипломатич-
них представництв та установ інозем-
них держав, які беруть активну участь 
в антитерористичних операціях на те-
риторії Іраку, Сирії та Афганістану.

цілком очевидно, що розроблен-
ня ефективних заходів із запобігання 
тероризму в Україні є нагальним пи-
танням державної політики. Нинішня 
антитерористична політика України 
передбачає впровадження механізму, 
що поєднує сукупність політичних, 
правових, організаційних, інформацій-
них, соціальних, контррозвідувальних, 
розвідувальних, оперативно-розшуко-
вих, режимних, фінансових та інших 
заходів і окрему організаційну систе-
му, до якої органи державної влади й 
управління залучаються відповідно до 
нормативно-правових актів, а громад-
ські організації – на умовах заохочення 
і сприяння.

Слід зазначити, що в Україні впро-
довж останніх років на законодавчому 

рівні загалом сформовано систему за-
безпечення антитерористичної безпе-
ки, яка дає змогу організувати роботу 
з відвернення й припинення терорис-
тичних актів, запобігання кризовим 
ситуаціям та відповідає стандартам 
провідних держав світу.

Правову основу боротьби з теро-
ризмом в Україні становлять Консти-
туція України, Кримінальний кодекс 
України, закон України «Про боротьбу 
з тероризмом», Європейська конвенція 
про боротьбу з тероризмом, Міжна-
родна конвенція про боротьбу з бом-
бовим тероризмом, Міжнародна кон-
венція про боротьбу з фінансуванням 
тероризму, інші міжнародні договори 
України, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України.

На нашу думку, з метою реалізації 
антитерористичної політики наша дер-
жава повинна:

– надалі активно підтримувати за-
ходи світової спільноти в боротьбі 
з цим явищем, дотримуватися взятих 
на себе зобов’язань, сприяти тісній 
співпраці спеціальних органів з подіб-
ними структурами інших країн, уні-
фікувати законодавчу базу на основі 
міжнародних норм, обрати принци-
пову позицію засудження будь-яких 
форм тероризму, навіть якщо є виправ-
дувальні мотиви;

– посилити інформаційний обмін 
і співпрацю вітчизняних силових ві-
домств (Міністерство оборони Укра-
їни, Служба безпеки України, Мініс-
терство внутрішніх справ України, Ге-
неральна прокуратура України та ін.), 
що беруть участь у боротьбі з терориз-
мом, для підвищення ефективності їх 
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взаємодії і координації під час прове-
дення спільних контр- і антитерорис-
тичних операцій;

– особливу увагу доцільно приділя-
ти профілактичній роботі, яка повинна 
відбуватися на різних рівнях:

а) політичному – нейтралізація пе-
редумов, що посилюють загрозу теро-
ризму;

б) соціальному – формування в сус-
пільстві об’єктивних і точних уявлень 
про реальні можливості тероризму, 
віри в принципову непоступливість 
держави щодо шантажу з боку теро-
ристів, запровадження сучасних освіт-
ніх програм і педагогічних технологій, 
спрямованих на виховання дітей і мо-
лоді України на засадах національної 
свідомості, міжнаціональної толерант-
ності, правового світогляду та нетер-
пимості до тероризму;

в) економічному – розроблення ме- 
ханізмів реалізації затверджених еко-
номічних програм, фінансування спе-
ціальних програм боротьби зі злочин-
ністю, підвищення життєвого рівня 
населення, організація і контроль за 
реалізацією заходів з унеможливлення 
фінансування тероризму;

г) індивідуальному – адресний про-
філактичний вплив, що містить у собі 
правовий, ідеологічний, інтернаціо-
нальний, патріотичний аспекти [9, 
с. 15, 16].

Серед першочергових системних 
заходів також можна визначити:

– мінімізацію соціально-економіч-
них та корупційних чинників тероген-
ного характеру;

– упровадження системи захисту 
об’єктів, уразливих із диверсійно-те-
рористичного погляду;

– посилення антикримінального 
складника протидії терористичній і се-
паратистській діяльності;

– реформування системи аналітич-
ного забезпечення антитерористичної 
діяльності, упровадження європей-
ських моделей підготовки кадрів у цій 
сфері;

– розроблення й упровадження на 
державному рівні системи професійної 
та ефективної протидії спецпропаганді 
Росії проти України;

– удосконалення системи між-
народного співробітництва тощо [9, 
с. 15, 16].
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Современные риски совершения террористических актов:  
анализ и правовая характеристика

В статье предпринята попытка комплексного анализа терроризма как международ-
ной и отечественной проблемы современности. Акцентируется внимание на характерных 
чертах международного терроризма, определены их актуальность для Украины. 
Исследованы также научные разработки по вопросам противодействия терроризму 
в контексте проблем международной и национальной безопасности, определены необ-
ходимость действенного механизма предупреждения, реагирования и противодействия 
террористическим угрозам, жизни и здоровью граждан Украины.
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Modern Risks of Committing Terrorist Acts:  
Analysis and Legal Characteristics

This article is the attempt of complex analysis of terrorism as an international and national 
problem of the day. For a long time, terrorism was considered as a problem of internal security 
of individual country, but its scale clearly proved the limitation of this approach It focuses on 
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the characteristics of international terrorism, defined by their relevance to Ukraine. Also 
investigated researches and developments for combating terrorism in the context of international 
and national security, identified the need for effective prevention, response and counter terrorist 
threats to the lives and health of Ukrainian citizens.

Formulated definition of the concept of terrorism as a socio-political phenomenon that aims 
at the use (or threatened use) of violence among the citizens of a state for the sake of destabilization 
or loosening of the political system.2. Specify the grounds in which terrorism, in our opinion, 
recognized by the international. Given the characteristic features of international terrorism. 
Shows the ranking of countries for terrorist offences in 2015.Given the statistical data of the 
General Prosecutor of Ukraine on the fact of Commission of terrorist crimes in the period from 
2013–2016, on the number of persons convicted of terrorist offences in the period from 2013 – 
01.07.2016.

Key words: terrorism, terrorist act, challenges, risks, punishment.
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