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проявів терористичної діяльності 

Сучасний тероризм розглядається
в різних аспектах (політичному, со-
ціальному, економічному, правовому,
релігійному, національному тощо) та
представлений у різноманітних видах:
інформаційний, телефонний, побуто-
вий тощо. Але як справедливо зазна-
чають науковці, визначальною висту-
пає кримінально-правова позиція, яка
апріорі визначає поняття тероризму
та відповідальність за нього. Звідси
беруть свій початок кримінологічні
дослідження тероризму, кримінально-
процесуальні, криміналістичні тощо.

Питанням кримінально-правової і
кримінологічної характеристики теро-
ризму та злочинів терористичної спря-
мованості присвячено праці В. Анти-
пенка, В. Борисова, В. Глушкова,
В. Ємельянова, В. Зеленецького,
В. Канціра, М. Кіреєва, В. Комісарова,
В. Крутова, В. Ліпкана, В. Мальцева,
С. Мохончука, Л. Новікової, Г. Овчин-
никової, В. Пилипчука, М. Семикіна,
В. Тихого, О. Шамари та інших.

Мета цієї статті полягає у дослі-
дженні тенденції глобалізації терориз-

му, що полягає у розширенні соціаль-
ної бази останнього за рахунок залу-
чення до терористичної діяльності
представників різних прошарків насе-
лення та формування усталених кіл,
що поділяють прагнення тих чи інших
терористичних організацій.

При вивченні тероризму криміно-
логія спирається на практичний до-
свід, має справу безпосередньо з
реальністю, орієнтується на необхід-
ність узагальнення фактів та іншого
емпіричного матеріалу, а в підсумку –
на наукове пізнання, отримання нових
знань. Що стосується тероризму як
явища злочинів терористичного ха-
рактеру, кримінологія намагається не
лише виявляти реальності, а й впливати
на них, постачаючи практику ефек-
тивним науковим арсеналом заходів
попередження. У цьому розумінні во-
на виступає як прикладна наука. Кри-
мінологія розглядає феномен теро-
ризму зі своїх позицій, однак реагує на
нього ще й з позиції соціології та
права, політики та моралі, психології
та психіатрії. Кримінологія вносить 

401



у кримінально-правове поняття теро-
ризму соціальні корективи і виводить
уявлення про це явище на рівень по-
глибленого вивчення як особливого
об’єкта попереджувального впливу.

Запобігання та боротьба з терори-
стичними злочинами є актуальною
проблемою як теоретичного, так і
прикладного порядку, оскільки вступ
України до Ради Європи додає не
лише нових прав, але й покладає на
неї всю повноту відповідальності за
взяті на себе міжнародні зобов’язан-
ня. Одним із таких зобов’язань є гар-
монізація українського кримінального
законодавства з положеннями рати-
фікованих Україною міжнародно-
правових документів у сфері протидії
тероризму, і, як наслідок,– упереджен-
ня використання членами міжнарод-
них терористичних організацій тери-
торії України з метою забезпечення
будь-якої терористичної діяльності
(особливо з огляду на те, що інтенсив-
не підвищення геополітичної небезпе-
ки тероризму визнається першою і
певною мірою інтегративною світо-
вою тенденцією у процесі глобаліза-
ції злочинності) [1, с. 131]. Саме на
такий підхід спрямовує прогресивна
міжнародна спільнота, яка останнім
часом приділяє значну увагу розв’язан-
ню проблеми створення системи ефек-
тивної протидії тероризму.

Підкреслюючи масштабність цієї
проблеми та водночас відзначаючи
важливу тенденцію щодо поєднання
сучасного тероризму й організованої
злочинності, російський дослідник 
В. В. Лунєєв стверджує, що «об’єктив-
на оцінка звичних стратегій боротьби
з нею є надзвичайно складною і не-
однозначною, оскільки ці проблеми
потребують серйозного коректуван-
ня сучасних форм контролю за зло-
чинністю, особливо враховуючи транс-
націоналізацію зазначених видів зло-
чинних проявів» [1, с. 129]. І хоча в
Україні, як стверджується, поки що не-
має «терористичного буму», втім, існує
реальна загроза тероризму, оскільки 

є чинники для виникнення терори-
стичних проявів, які зумовлені еконо-
мічними та соціальними негаразда-
ми у суспільстві [2, с. 1], тим паче, що
Україна долучилася до глобальних
світових процесів, що підвищує мож-
ливість використання кримінальними
елементами потенціалу української
економіки, а також території нашої
держави для терористичної діяльно-
сті, яка виступає однією з глобальних
загроз національній і світовій безпеці
[3, с. 64].

Якщо йдеться про тероризм у ву-
зькому розумінні цього слова, то не
викликає заперечень констатація пов-
ноти охоплення законодавчою новелою
певного кола терористичних проявів,
які визначаються поняттям терориз-
му саме у його вузькому розумінні.
Якщо ж мається на увазі тероризм у
найбільш широкому його тлумаченні,
то зазначене доповнення криміналь-
ного закону призводить до виникнен-
ня нових проблемних питань щодо
кваліфікації злочинних дій. Тому є
сенс, по-перше, розглянути існуючу в
теорії структуризацію тероризму як
цілісного об’єктивного явища у різно-
манітних його проявах та визначити
місце в цьому об’єктивованому фено-
мені (сегменті дійсності) діянь, пов’я-
заних із втягненням у вчинення теро-
ристичного акту; по-друге, визначити-
ся з автентичністю змісту понять, які
вживаються у національному законо-
давстві і міжнародно-правових актах;
по-третє, дати відповіді на запитання:
наскільки повно кримінально-право-
ва новела кореспондується з науко-
вим баченням про криміналізацію
діянь, відображає сутність явища те-
роризму та розвиває положення, що
містяться у кримінально-правовій за-
бороні.

Визначаючи тероризм як учинен-
ня суспільно небезпечних, криміналь-
но караних діянь стосовно життя, здо-
ров’я людей, прав і законних інтересів
різних суб’єктів задля примушування
третьої сторони до прийняття рішень,
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що вимагаються терористами,А. І. Дол-
гова стосовно обсягу цього поняття
водночас зауважує, що в російському
законодавстві поняття «тероризм»
вживається у вузькому та широкому
розумінні. При цьому вузьке розумін-
ня відображає диспозиція ст. 205 КК
РФ «Тероризм», у ч. 1 якої зазначає-
ться, що тероризм – це вчинення вибуху,
підпалу або інших дій, які створюють
загрозу загибелі людей, спричинення
значного матеріального збитку або
настання інших суспільно небезпеч-
них наслідків, якщо ці дії вчинені з
метою порушення громадської безпе-
ки, залякування населення або справ-
ляння впливу на прийняття рішень
органами влади, або загрози вчинення
вказаних дій з тією ж метою. Щодо
широкого розуміння поняття «теро-
ризм», то воно, на думку автора, закріп-
лено у ст. 3 Закону РФ «Про боротьбу
з тероризмом». До злочинів терори-
стичного характеру, які передбача-
ються у цій статті, віднесені й діяння,
пов’язані зі втягненням у вчинення
злочинів терористичного характеру
або іншим сприянням їх вчиненню 
[4, с. 598–600].

Продовжуючи аналіз структури
тероризму як явища, не можна не за-
значити, що в теоретичній площині
майже аксіоматичним стало структу-
рування тероризму, запропоноване 
В. П. Ємельяновим, яке він здійснив
на підставі поглибленого аналізу нау-
кової літератури, міжнародних доку-
ментів і кримінального законодавства
деяких країн. Цей аналіз дає можли-
вість стверджувати, що тероризм як
діяння існує у трьох рівнях. Тому згі-
дно з логікою життя й антитерори-
стичним законодавством,– дійшли вис-
новку вчені авторського колективу
під керівництвом В. П. Ємельянова,–
необхідно виділити і визначити теро-
ризм у таких трьох аспектах: 1) теро-
ризм у вузькому (власному) розумінні;
2) тероризм у широкому розумінні і
3) тероризм у найбільш широкому
розумінні [5, с. 7].

Визначення поняття та місця втя-
гнення особи у вчинення терорис-
тичного акту у структурі тероризму
передбачає відмежування тих чи ін-
ших терористичних проявів з позиції
запропонованої градації.Таким чином,
тероризм у вузькому розумінні – це
загальнонебезпечні діяння, спрямова-
ні на залякування населення з метою
спонукання держави, міжнародної
організації, юридичної особи чи групи
осіб до вчинення або відмови від вчи-
нення якихось дій. При цьому, як спра-
ведливо зазначає В. П. Ємельянов, те-
роризм у подібному розумінні харак-
теризується такими взаємопов’язаними
ознаками, як: 1) вчинення загально-
небезпечних дій або погроза такими
діями, що породжує загальну небез-
пеку; 2) створення обстановки страху,
пригніченості, напруженості; 3) пуб-
лічний характер терористичних дій;
4) застосування загальнонебезпеч-
ного насильства стосовно одних осіб
чи майна з метою схилення до певної
поведінки інших осіб [6, с. 82–87].

Тероризмом у широкому розумін-
ні охоплюються тероризм у вузькому
розумінні й усі інші злочини терори-
стичної спрямованості (терористично-
го характеру), тобто суспільно небез-
печні діяння, спрямовані на заляку-
вання населення з метою спонукання
держави, міжнародної організації,
юридичної особи чи групи осіб до
вчинення або відмови від дій, а також
сприяння таким діянням [7, с. 12]. Інак-
ше кажучи, поняттям «тероризм у
широкому розумінні», або «злочини
терористичного характеру» охоплю-
ються не лише загальнонебезпечні, а
й інші суспільно небезпечні діяння, які
відрізняються від тероризму у вузько-
му розумінні тільки за першою кон-
ститутивною ознакою – загальноне-
безпечним характером дій або погро-
зою такими діями, що породжують
загальну небезпеку. Щодо решти
ознак, якими характеризується теро-
ризм у вищезазначених підходах, то
вони повністю збігаються. Тобто
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сутність злочинів терористичної спря-
мованості, як зазначає М. В. Семикін,
полягає саме в залякувальному впли-
ві на населення, у створенні обстанов-
ки страху на соціальному рівні, щоб
на цьому тлі добиватися певних по-
ступок від тих організацій чи осіб, які
можуть приймати вигідні для терори-
стів рішення [2, с. 4]. У реальній дійс-
ності, крім терористичного акту, до
поняття «інші злочини терористичної
спрямованості» належать, наприклад,
захоплення заручників, викрадення
людини, захоплення будинків, споруд,
водного або повітряного судна, заліз-
ничного рухомого складу тощо, якщо
зазначені діяння вчиняються публіч-
но, спрямовані на виникнення у насе-
лення почуття страху, напруженості і
мають за мету вплив на прийняття
якогось рішення або відмову від нього
з боку держави, міжнародної органі-
зації, фізичної або юридичної особи
чи групи осіб.

Нарешті, тероризм у найбільш
широкому розумінні – це суспільно
небезпечні діяння, спрямовані на за-
лякування населення з метою спону-
кання держави, міжнародної організа-
ції, юридичної особи чи групи осіб до
вчинення або відмови від вчинення
якихось дій, а також сприяння таким
діям [7, с. 10–12].

Кримінальне право розглядає те-
роризм як одну з небезпечних форм
злочинного посягання, в основі якого
намагання суб’єкта навіяти на ото-
чуючих страх, паніку, паралізувати
соціально корисну діяльність грома-
дян, нормальне функціонування орга-
нів влади та управління і тим самим
досягти своїх кримінальних цілей.
Тероризм – багатооб’єктний злочин.
Він посягає на суспільну безпеку, на
життя і здоров’я громадян, на влас-
ність тощо. Своїм залякувальним
впливом тероризм спрямований або
на широке і, як правило, невизначене
коло осіб, іноді населення цілих міст
та адміністративних районів, або на
конкретних посадових осіб чи органи

влади. Тероризм завжди призводить
до небезпечних наслідків. Як правило,
це – дестабілізація обстановки, жер-
тви, паніка, страх. Загалом, надто
вагомі втрати, нанесені суспільним
інтересам.

Оцінка наслідків тероризму зав-
жди пов’язана з вивченням «рівня без-
пеки» суспільства, захистом громадян
та забезпеченням ефективної бороть-
би з екстремізмом, насильством і жор-
стокістю. Наслідки тероризму необхід-
но розглядати як «підривні» явища.
Інколи вони можуть бути вагомішими
та небезпечнішими, аніж сам терори-
стичний акт. Однак цей акт і його на-
слідки відокремлювати один від одного
недоцільно.

Як видно з критеріїв криміноло-
гічної класифікації, значна кількість
авторів виділяє особливу групу за-
гальнокримінальних терористичних
актів. Практика йде шляхом саме
такого розгляду проблеми. Це відпо-
відає поняттю, що описується у кримі-
нологічній літературі, як «загально-
кримінальна злочинність». Мова йде
також і про «боротьбу із загально-
кримінальними злочинами». За дани-
ми О. Бокова, питома вага загально-
кримінальних терористичних актів у
загальній кількості актів тероризму
становить 84%. Можна погодитися з
цим науковцем у тому, що загально-
кримінальні терористичні акти не
пов’язані з політикою, релігією, на-
ціональними суперечностями тощо,
тобто звичайний кримінал [8, с. 18]. Це
підтверджує Ю. Ласкін: «Такі теракти
є криміналом, як і викрадення людей,
захоплення заручників, убивство» [9,
с. 46]. Подібні діяння (загальнокримі-
нальні терористичні акти) вчиняються,
переважно під час злочинних «розбо-
рок» у громадських місцях.

Ю. Ласкін виділяє терористичні
акти, що здійснюються за наймом –
«замовні теракти». За його даними,
таких терактів майже 80% від загаль-
ної кількості терористичних актів.
Більшість спеціалістів пропонують
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розділяти групові та одиничні теракти,
класифікувати загальнокримінальні
терористичні акти за мотивом діяння.
Звертається увага й на інші критерії
класифікації терористичних актів, на
їхній тісний зв’язок з типологією те-
рористів. Дослідники підкреслюють,
що типам терористичних актів зав-
жди відповідають типи злочинців.

Злочини терористичної спрямова-
ності, незважаючи на свою тривалу
історію, нині стали, по суті, принципо-
во новим феноменом. Пов’язані вони,
на думку А. Ісакова, головним чином з
екстремізмом, який за останні роки
набув поширення. Уся світова спіль-
нота зі стурбованістю стежить за тим,
як екстремістські дії все більше про-
низують практично всі сфери суспіль-
ного життя. Поняття «екстремізм» і
«тероризм», як підкреслює А. Ісаков,
настільки близькі, що їх практично
неможливо розділити [10, с. 44–45].
Ще один дослідник С. Абельцев ви-
окремлює «кримінальний екстремізм»
і пов’язує його з насильством. Зло-
чинну діяльність у цьому розумінні він
називає екстремістською. Науковець
використовує термін «синдром кримі-
нального екстремізму» і пов’язує його
з такими поняттями, як загальнокри-
мінальні терористичні акти, терори-
стичні злочини, злочини терористич-
ного характеру. На його думку, всі ці
«екстремістські акти» необхідно роз-
глядати в системі кримінального на-
сильства [11, с. 181–182].

Згідно з положеннями, розробле-
ними Є. Гундарєм, можна говорити про
кримінальний екстремізм як крайню
форму тероризму, злочинів терори-
стичного характеру. Практика пока-
зує, що екстремізм стає зброєю і засо-
бом злочинної діяльності у процесі
досягнення злочинцями своїх цілей.
Їм вигідно використовувати екстре-
мізм (саме як зброю і засіб), тому що
різноманітні його кримінальні форми
дають змогу швидко отримати бажа-
ний результат від злочинів терори-
стичного характеру [12, с. 104].

Проникнення кримінального екс-
тремізму в усі сфери життєдіяльності
людей перетворює його на реальну
загрозу життю та здоров’ю окремої
особи та суспільства загалом. Таку ж
загрозу створює й тероризм. Тут 
необхідно зважати на зв’язок між
цими явищами. Тероризм, як зазначає 
Є. Гундар,– це свідоме використання
нелегітимного насильства з боку
будь-якої групи або окремих осіб, які
намагаються досягти відповідної зло-
чинної мети, якої не можна досягти
легітимним способом. Як підкреслює
науковець, із цього випливає, що
насильство, здійснюване терориста-
ми, перебуває у прямій залежності від
досягнення злочинної мети. Основна
мета кримінального тероризму – осо-
биста вигода терористів [12, с. 109].

Поняття «тероризм як явище» і
«терористичні акти» може бути пода-
но як поняття «злочинність» і «злочи-
ни». Кожний конкретний злочин теро-
ристичного cпрямування може трак-
туватися точковим проявом терориз-
му як явища. Це стосується й екстре-
мізму, який проявляється як явище, але
може реалізовуватися на груповому
та індивідуальному рівнях. Особливо
необхідно виділяти груповий і особи-
стісний кримінальний екстремізм.

Важливим фактором формування
екстремістського світосприйняття ви-
ступає і психологічний (психічний)
стан людини. Передумови екстреміст-
ської поведінки є не лише поза, а й у
самій людині. У таких випадках процес
дії видається важливішим за процес
ідеологічного обґрунтування. І тому,
на нашу думку, спроби пояснити виник-
нення екстремістської свідомості впли-
вом лише соціально-політичних та
ідеологічних умов явно недостатні.
У науковій літературі знаходимо досить
прикладів, коли нищення, руйнування
стають для екстреміста самоціллю,
необхідним психологічним станом.

Таким чином, будь-який терори-
стичний акт є кримінальним, адже
тероризм – це злочин, передбачений
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кримінальним законодавством. Однак
коли йдеться про загальнодержавний
тероризм, політичний, релігійний тощо,
розуміється терор у широкому розу-
мінні. У вузькому ж значенні, на нашу
думку, можна говорити про кримі-
нальний тероризм, коли маються на
увазі загальнокримінальні злочини,
що вчиняються терористичним спосо-
бом. Тут можна знайти відмінні риси:
наприклад, не переслідується полі-
тична чи релігійна мета тощо. Кримі-
нальний терор чітко визначається у
злочинному середовищі за наявності
особливих, а саме кримінальних де-
термінант. Безумовно, навіть при цьому
не все так однозначно. Але головне,
напевно, полягає в тому, що кримі-
нальний тероризм можна «окресли-
ти» рамками злочинного середови-
ща загальнокримінального характе-
ру. Цей вид тероризму – соціальний
феномен, який не може вивчатися
ізольовано ні в розумінні фіксації
самого феномена, ні в розумінні обме-
ження його лише свідченням про нього
без звернення до тероризму взагалі.
Будь-які злочини терористичного
характеру, як і злочини з ознаками
тероризму, входять до системи теро-
ризму як явища. Однак загальнокри-
мінальні терористичні акти виділяю-
ться особливо – це кримінальна система.

Мета і мотиви загальнокриміналь-
них злочинів терористичного харак-

теру визначає їх суть. Способи досяг-
нення мети і реалізація мотивів цих
злочинів визначає їхній зміст. Причини
злочинів терористичного характеру
повинні досліджуватися і бути визна-
чені таким чином, щоб у центрі уваги
були ті детермінанти, які породжують
саме ці злочини, а не тероризм взага-
лі та інші діяння. Загальнокриміналь-
на приналежність злочинів, що роз-
глядаються, справляє безсумнівний
вплив на їх спрямованість і характер,
способи підготовки і реалізації, пося-
гань особливого роду.

Висновки. Підсумовуючи викладе-
не, можемо констатувати, що злочини
терористичного характеру, фігурую-
чи в одній і тій же або подібній формі,
при їх проявах найяскравіше характе-
ризують якісний стан злочинності.
Ці злочини об’єднані єдиним загаль-
ноприйнятим терміном – «злочини
терористичного характеру». Незва-
жаючи на існуючі розбіжності, їх
об’єднує кримінологічно однорідний
феномен. Така єдність причинової
детермінації зумовлює принципову
подібність сукупних кримінологічних
характеристик цих злочинів, а також
соціальних і звичаєво-психологічних
властивостей осіб, які їх учиняють.
Головна визначальна риса сукупної
кримінологічної характеристики зло-
чинів, що розглядаються,– їх терори-
стичний характер.
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діяльності

Стаття присвячена розкриттю тероризму як суспільно небезпечної діяльності,
що полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоп-
лення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів
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Статья посвящена раскрытию терроризма как общественно опасной деятель-
ности, которая состоит в осознанном, целеустремленном применении насилия
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Serkevich I. Criminal legal description of the manifestations of terrorist activities
The article deals with the analysis of terrorism as socially dangerous activity, which

consists in conscious, purposeful application of violence by means of seizure of hostages,
arsons, tortures, intimidations of citizens and authorities.
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