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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Тероризм є одне з найскладніших і найнебезпечніших негативних
суспільних явищ історичного минулого, сьогодення і його виникнення, існування і розвиток обумовлено політичними, ідеологічними,
релігійними, міжнаціональними та іншими чинниками.
20 березня 2003 р. було прийнято Закон України “Про боротьбу з
тероризмом”. У ньому визначено саме поняття тероризму, терористичного акту, терористичної діяльності тощо.
Україна на сьогодні характеризується наявністю складного ідеологічного, культурного, релігійного, соціального та міжетнічного
спектра проблем, які в цілому та в сукупності із зовнішніми чинниками можуть стати сприятливим підґрунтям для виникнення та поширення тероризму як небезпечного явища.
Вивчаючи курс “Сучасні проблеми боротьби з тероризмом”, слід
враховувати, що він має міждисциплінарний характер і є складовою
загальної кримінології.
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,
основним засобом опанування навчальним матеріалом у час, вільний
від обов’язкових навчальних занять.
Мета самостійної роботи — сформувати у студентів необхідні
знання про основи теорії і практики “Сучасних проблем боротьби з
тероризмом” для вирішення як тактичних, так і загальних завдань
протидії цьому негативному явищу, виходячи з особливостей тієї ситуації, що склалась під час провадження конкретної справи.
Завдання самостійної роботи — сформувати у студентів повне,
системне, наукове уявлення про основи “Сучасних проблем боротьби з тероризмом” та можливостей протидії цьому негативному явищу. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних
аудиторних занять.
Зміст самостійної роботи студентів визначається навчальною програмою дисципліни, а також цими методичними матеріалами.
Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни
“Сучасні проблеми боротьби з тероризмом” є:
• опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових
і додаткових літературних джерел;
• вивчення окремих тем чи питань, передбачених для самостійного опрацювання;
• виконання домашніх завдань;
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• виконання та письмове оформлення схем, порівняльних таб
лиць та інших робіт;
• підготовка до практичних занять;
• підготовка до різних форм поточного контролю;
• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
• аналітична робота з науковими літературними джерелами.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти
повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що є предметом розгляду занять, опрацювати
навчальну літературу, відповідні нормативно-правові акти. Перевірку засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою підготовки
відповідей на питання для самоконтролю.
Домашнє завдання з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань і вмінь студента з навчального
матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання. Поряд з вивченням законодавства, доречно вивчати і аналізувати також практику
протидії тероризму, що обумовлює прийняття законів, а також відношення до цих законів представників органів дізнання, досудового
розслідування, прокурорів, суддів та громадськості. Вивченню підлягають, перш за все, чинні вітчизняні та зарубіжні нормативно-правові
акти, в тому числі і ті, що втратили свою юридичну силу.
Практичні завдання мають своєю метою закріпити теоретичні знання студентів і головне — дати їм навички роботи з нормативно-правовими актами. Приступаючи до вирішення задач, які відображають
ситуації, що виникають у практиці протидії тероризму, студентам слід
засвоїти теоретичні положення відповідних інститутів кримінології,
складовою якої є дисципліна “Сучасні проблеми боротьби з тероризмом”, криміналістики, філософії, психології, соціології. Практичні завдання слід виконувати у письмовій формі та з розгорнутим вмотивованим рішенням. При виконанні домашніх завдань студенти повинні
показати вміння самостійно аналізувати конкретні ситуації, аргументовано відповідати на поставлені питання, посилаючись на відповідні
норми відповідних галузей права.
Написання рефератів є важливим та дієвим засобом для оптимізації глибокого опанування знаннями теорії та практики протидії тероризму. Написання реферату з відповідного питання, слід починати
з ретельно продуманого плану і вступу. Це обумовлюється тим, що
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в них, перш за все, визначається об’єкт, предмет, а також методи та
обсяг дослідження відповідної наукової теми.
В основній частині цієї науково-дослідної роботи відображається
зміст досліджуваної проблеми, який детермінує відповідні обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення чинного кримінально-правового, кримінально-процесуального та іншого законодавства і його реформування.
Робота повинна завершуватись аргументованими висновками, які
обумовлюються доведеними положеннями і випливають логічно із
змісту вступу та основної частини реферату.
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
• “відмінно” — студент повно та всебічно розкрив питання відповідної теми, винесеної на самостійне опрацювання, вільно
оперує поняттями та науковою термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну позицію стосовно відповідної
проблематики і може аргументовано доводити її;
• “добре” — відповідає викладеному вище рівню знань студента,
але при цьому ним допущені неточні обґрунтування, які не підтверджуються та не демонструються певними логічними доказами;
• “задовільно” — студент розкрив питання, винесені на самостійне опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть, намагається
робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок, викладений матеріал характеризується своєю нелогічністю
та несамостійністю;
• “незадовільно” — студент не розуміє суті питання, у зв’язку з
чим він не в змозі дати відповідь на поставлене запитання та
сформулювати відповідні висновки.
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Тематичний план 
дисципліни
“СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ”
№
пор.
1

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

6

Назва змістового модуля і теми
2
Змістовий модуль І. Загальні
положення курсу “Сучасні проблеми
боротьби з тероризмом”
Предмет, система та завдання
навчальної дисципліни “Сучасні
проблеми боротьби з тероризмом”
Місце курсу “Сучасні проблеми
боротьби з тероризмом” в системі інших
юридичних і навчальних дисциплін
Співвідношення “Сучасні проблеми
боротьби з тероризмом” з філософією,
етикою, релігієзнавством, психологією
Змістовий модуль ІІ. Правова основа
протидії тероризму
Кримінально-правова характеристика
тероризму
Міжнародні можливості протидії
тероризму
Кримінологічна характеристика
тероризму
Соціально-економічні витоки
тероризму
Етнічні та релігійні основи тероризму
Ідеологічні основи тероризму
Змістовий модуль ІІІ. Основи криміналістичної тактики і методики розслідування терористичних актів
Основи криміналістичної тактики
при розслідуванні терористичного акту

ПракСамоЛек- тичні
стійна
ції занятробота
тя
3
4
5

2

1

–

2

1

–

4

2

–

2

1

–

2

1

–

2

1

–

2

1

–

2
2

1
1

–
–

2

1

6

1
11

2
Організація розслідування
терористичної діяльності
12 Особливості тактики огляду місця події
терористичного акту
13 Особливості тактики затримання
особи, підозрюваної в терористичній
діяльності
14 Особливості тактики обшуку та допиту
при розслідуванні тероризму
15 Криміналістична характеристика
тероризму
16 Особливості методики розслідування
терористичної діяльності
17 Основи попередження тероризму
Разом годин: 108

3
2

4
1

5
6

2

1

7

2

1

7

2

1

7

2

1

7

2

1

7

2
36

1
18

7
54

Зміст САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Змістовий модуль ІІІ. Основи криміналістичної тактики
і методики розслідування терористичних
актів
Тема 10. Основи криміналістичної тактики при розслідуванні
терористичного акту
Питання для самоконтролю
1. Загальне поняття криміналістичної тактики.
2. Поняття основ криміналістичної тактики.
3. Поняття криміналістичної діяльності слідчого, органу дізнання, прокурора, судді.
4. Завдання криміналістичної тактики.
5. Використання досягнень гуманітарних, природничих і технічних наук у криміналістичній тактиці.
6. Поняття, структура, зміст та значення тактичної комбінації.
7. Поняття, зміст та значення тактичного прийому.
8. Поняття та логіко-інформаційна структура слідчої дії.
9. Учасники криміналістичної діяльності.
10. Загальні положення криміналістичної тактики.
11. Принципи криміналістичної тактики.
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Практичні завдання
Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю загальних положень
криміналістичної тактики і науки криміналістики.
Завдання 2. Підготуйте письмові відповіді на такі запитання з посиланням на правові норми відповідного законодавства:
1. В чому полягає сутність поняття загальної тактики в різних напрямах людської діяльності?
2. В чому полягає сутність криміналістичної тактики?
3. Яке співвідношення криміналістичної тактики з іншими частинами науки криміналістики?
4. Які завдання криміналістичної тактики?
5. Які наукові положення криміналістичної тактики?
6. На яких принципах будується криміналістична тактика?
7. В чому полягає сутність криміналістичної діяльності?
8. В чому полягає призначення криміналістичного прийому та
криміналістичної комбінації?
9. В чому полягає сутність криміналістичної ситуації?
Завдання 3. Підготуйте реферат на тему “Співвідношення криміналістичної тактики з іншими частинами криміналістики”.
Завдання 4. Підготуйте реферат на тему “Основи криміналістичної тактики в практиці протидії тероризму”.
Тестові завдання
1. До основ криміналістичної тактики в розслідуванні терористичної діяльності слід віднести:
1.1. Загальні положення науки криміналістики.
1.2. Загальні положення криміналістичної тактики.
1.3. Загальні положення вчення про криміналістичну версію.
1.4. Вчення про планування.
1.5. Вчення про основи методики розслідування тероризму.
2. Під криміналістичною версією розуміється:
2.1. Різновидність наукової гіпотези.
2.2. Наукова гіпотеза.
2.3. Обгрунтована думка фахівця.
2.4. Наукове положення.
2.5. Логічне твердження.
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3. Під тактичним прийомом слід розуміти:
3.1. Елемент системи рукопашного бою.
3.2. Логічний прийом мислення.
3.3. Н
 айраціональніший і найефективніший спосіб здійснення
процесуальної дії.
3.4. Основний елемент криміналістичної тактики.
3.5. Як своєрідна наукова рекомендація.
4. До принципів тактичного прийому слід віднести:
4.1. Законність.
4.2. Етичність.
4.3. Науковість.
4.4. Пізнавальна сутність.
4.5. Історичний матеріалізм.
Література [24; 31; 32; 60]
Тема 11. Організація розслідування терористичної
діяльності
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Питання для самоконтролю
Поняття організації розслідування терористичного акту.
Поняття планування розслідування терористичної діяльності.
Сутність організації розслідування терористичного акту.
Принципи планування розслідування терористичного акту.
Техніка планування розслідування терористичного акту.
Щодо завдань планування розслідування терористичної діяльності.
Значення планування розслідування терористичного акту.
Обгрунтованність плану розслідування терористичного акту.
Індивідуальність планування розслідування терористичного
акту.
Динамічність в плануванні розслідування терористичного акту.

Практичні завдання
Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю співвідношень основ
організації розслідування і тактики розслідування терористичного
акту.
Завдання 2. Підготуйте письмові відповіді на такі запитання з посиланням на правові норми відповідного законодавства:
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1. Яке має значення та зміст організація розслідування терористичного акту?
2. Яке має значення та зміст планування розслідування терористичного акту?
3. Який зміст планування одноособового розслідування слідчим
терористичного акту?
4. Який зміст планування бригадного методу розслідування терористичного акту?
5. Який зміст розслідування терористичного акту оперативнослідчою групою?
6. Які поняття, зміст і система найважливіших організаційних заходів при розслідуванні терористичного акту?
7. Які поняття, система і зміст організаційного рішення в структурі організації розслідування терористичного акту?
8. Які поняття та зміст принципу індивідуальності розслідування
терористичного акту?
9. Яка техніка планування розслідування терористичного акту?
Завдання 3. Підготуйте реферат за темою “Оптимальність планування розслідування терористичного акту”.
Завдання 4. Підготуйте реферат за темою “Етапи та зміст планування розслідування терористичного акту”.
Тестові завдання
1. До індивідуальності планування розслідування терористичного акту слід віднести такі його передумови:
1.1. Неповторюваність самої події терористичного акту.
1.2. Неповтрюваність специфічної особливості ситуацій розслідування конкретної кримінальної справи про тероризм.
1.3. Наявність творчого підходу в організації розслідування.
1.4. Матеріальні стимули в результатах розслідування терористичного акту.
1.5. Бажання планувати розслідування терористичного акту.
2. Динамічність планування розслідування терористичного
акту обумовлюється:
2.1. Знанням слідчих ситуацій при розслідуванні конкретної
кримінальної справи щодо терористичного акту.
2.2. Врахування постійної зміни слідчої ситуації.
2.3. Обов’язковістю пошуку та дослідження нової інформації.
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2.4. В
 рахуванням і корегуванням планування у зв’язку з отриманою інформацією і результатами розслідування.
2.5. Ш
 видкістю прийняття рішення та проведенням слідчих і оперативно-розшукових дій.
3. Конкретність планування розслідування терористичного
акту обумовлюється:
3.1. Деталізацією планування.
3.2. Чіткістю планування.
3.4. Відсутністю в плані абстрактних положень.
3.5. Б
 ажанням детально з’ясувати конкретні обставини слідчих
ситуацій.
4. Оптимальність планування розслідування терористичного
акту забезпечується:
4.1. В
 ибором найефективніших способів дій.
4.2. Вибором варіантів тактичної поведінки.
4.3. Н
 аявністю запасних варіантів тактичної поведінки слідчого
чи оперативного співробітника.
4.4. Врахуванням усіх параметрів плану розслідування.
4.5. У
 никненням затратних для слідчого фізичних і психологічних
навантажень.
Література [24; 31; 32; 61]
Тема 12. Особливості тактики огляду місця події
терористичного  акту
Питання для самоконтролю
1. Поняття та види огляду місця події терористичного акту.
2. Особливості огляду місця події терористичного акту.
3. Організація огляду місця події терористичного акту.
4. Характеристика початкового етапу огляду місця терористичного акту.
5. Правові підстави проведення огляду місця терористичного
акту.
6. Склад оперативно-слідчої групи з огляду місця події терористичного акту.
7. Принципи огляду місця події терористичного акту.
8. Характеристика учасників огляду місця події терористичного
акту.
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9. Завдання огляду місця події терористичного акту.
10. Взаємодія слідчого з оперативними співробітниками органів
дізнання під час огляду місця події.
Практичні завдання
Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю співвідношень спільного та відмінностей у системі слідчого огляду.
Завдання 2. Підготуйте письмові відповіді на запитання з посиланням на правові норми відповідного законодавства:
1. Який порядок та організація огляду місця події у житлі чи приватному володінні?
2. Яка характеристика початкового етапу огляду місця події терористичного акту?
3. Які завдання огляду місця події на початковому етапі розслідування?
4. Які принципи огляду місця події терористичного акту?
5. Які правила безпеки на місці огляду події терористичного
акту?
6. Які способи огляду місця події терористичного акту?
7. Яка характеристика детального огляду місця події терористичного акту?
8. Які правової підстави, порядок та організація залучення спеціаліста для огляду місця події терористичного акту?
9. Яка характеристика заключного етапу огляду місця події терористичного акту?
Завдання 3. Підготуйте реферат за темою “Особливості огляду
місця події терористичного акту із застосуванням вибухових пристроїв”.
Завдання 4. Підготуйте реферат за темою “Реалізація принципу
об’єктивності в огляді місця події терористичного акту”.
Тестові завдання
1. Принцип законності проведення огляду місця події терористичного акту полягає в такому:
1.1. Вимога нормативного характеру діяти згідно з приписом
кримінально-процесуального закону.
1.2. Вимога відомчого розпорядження діяти відповідно до інтересів певної службової особи.
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1.3. В
 имога керівного складу партії діяти в інтересах забезпечення
респектабельності партії.
1.4. В
 имога правового характеру щодо дотримання та виконання
припису кримінально-процесуального закону.
1.5. Д
 іяти за правилами, визначеними кримінально-процесуальним законом.
2. Забезпечення керівної ролі слідчого під час провадження огляду місця події терористичного акту полягає в такому:
2.1. У
 процесуальних правах і обов’язках слідчого.
2.2. У процесуальній самостійності слідчого.
2.3. В
 обв’язку слідчого здійснювати провадження досудового
слідства.
2.4. В
 його праві давати вказівки, які обов’язкові до виконання під
час провадження огляду місця події.
2.5. Т
 ільки в тому випадку, коли на це буде розпорядження органу
виконавчої влади.
3. До основних методів огляду місця події терористичного
акту належать:
3.1. Ексцентричний.
3.2. Центральний.
3.3. Концентричний.
3.4. Об’єктивний.
3.5. Фронтальний.
4. До негативних обставин при огляді місця події терористичного акту слід віднести:
4.1. Н
 аявність фактичних даних, що не повинні знаходитись на
місці терористичного акту.
4.2. В
 ідсутність фактичних даних, які, виходячи з обставин справи, повинні бути.
4.3. І нсценування фактичних обставин місця терористичного
акту.
4.4. Ф
 актичні обставини терористичного акту, що були обділені
увагою слідчого.
4.5. Динамічний метод огляду місця терористичного акту.
Література [24; 31; 32; 61]
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Тема 13. Особливості тактики затримання особи,
підозрюваної в  терористичній діяльності
Питання для самоконтролю
1. Поняття та види затримання особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
2. Особливості затримання особи, що підозрюється в терористичній діяльності.
3. Організація проведення затримання особи, що підозрюється у
вчиненні терористичного акту.
4. Вимоги, які пред’являються до затримання особи, підозрюваної
у вчиненні терористичного акту;
5. Раптовість затримання особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту;
6. Особливості затримання озброєної особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
7. Особливості затримання групи озброєних осіб, які підозрюються у вчиненні терористичного акту.
8. Підготовчий етап до затримання особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
9. Застосування технічних засобів при затриманні особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
Практичні завдання
Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю принципів та вимог,
що пред’являються до затримання особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
Завдання 2. Підготуйте письмові відповіді на такі запитання з посиланням на відповідне законодавство:
1. Поняття і види затримання особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
2. Співвідношення процесуального затримання і фізичного захоплення особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
3. У чому полягає сутність принципу законності в затриманні особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
4. Які тактичні прийоми затримання особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
5. Який зміст підготовчого етапу до затримання особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
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6. Яка характеристика фізичного захоплення особи, підозрюваної
у вчиненні терористичного акту.
7. У чому полягає сутність затримання особи під час вчинення терористичного акту.
8. Юридичні і фактичні підстави для затримання особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
9. Застосування технічних засобів при затриманні особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту.
Завдання 3. Підготуйте реферат за темою “Тактичні прийоми затримання особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту”.
Завдання 4. Підготуйте реферат за темою “Фізичне захоплення
особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту”.
Тестові завдання
1. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту, — це:
1.1. Взяття під варту.
1.2. Короткочасний арешт.
1.3. Засіб процесуального примусу.
1.4. Фізичне захоплення.
1.5. Слідча дія.
2. До підстав для затримання особи, підозрюваної у вчиненні
терористичного акту, слід віднести:
2.1. О
 собу бачили очевидці при вчиненні терористичного акту чи
безпосередньо після його вчинення.
2.2. Я
 кщо очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть, що
саме ця особа вчинила терористичний акт.
2.3. Якщо ця особа намагалася втекти.
2.4. Я
 кщо особа не має постійного місця проживання або не встановлено особу підозрюваного.
2.5. У
 випадку, коли у слідчого складеться враження про те, що
саме ця особа скоїла терористичний акт.
3. Яка мета у затриманні особи, підозрюваної у вчиненні терористичного акту:
3.1. П
 рипинити намагання сховатися від кримінального переслідування.
3.2. Припинити злочинну діяльність.
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3.3. Для забезпечення розкриття терористичного акту.
3.4. Для відшкодування заподіяних злочином збитків.
3.5. Для вивчення особи підозрюваного і її подальшого перевиховання.
4. До змісту підготовки до затримання підозрюваного у вчиненні терористичного акту слід віднести:
4.1. Вивчення особи, яка підлягає затриманню.
4.2. Визначення часу і місця затримання.
4.3. Визначення кількісного і персонального складу групи затримання.
4.4. Визначення обов’язків учасників затримання, їх оснащення та
інструктаж.
4.5. Направлення підозрюваній особі повістки для виклику до
слідчого з повідомленням про намір його затримати, щоб він
зміг попередити свою сім’ю.
Література [24; 31; 32; 61; 72; 78; 79]
Тема 14. Особливості тактики обшуку та допиту
при розслідуванні  тероризму
Питання для самоконтролю
1. Поняття та види обшуку.
2. Особливості проведення обшуку у справах про тероризм.
3. Особливості проведення допиту у справах про тероризм.
4. Особливості тактики допиту потерпілих у справах про тероризм.
5. Особливості тактики проведення очної ставки.
6. Особливості тактики допиту підозрюваного у справах про тероризм.
7. Особливості тактики проведення обшуку затриманого у справах про тероризм.
8. Особливості тактики допиту свідків у справах про тероризм.
9. Особливості тактики обшуку житла та приватних володінь у
справах про тероризм.
Практичні завдання
 Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю видів обшуку та їх
особливостей і відмінностей у справах про тероризм з посиланням на
норми матеріального та кримінально-процесуального права.
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Завдання 2. Підготуйте письмові відповіді на такі запитання з
посиланням на матеріальне та кримінально-процесуальне законодав
ство:
1. У чому полягає сутність допиту підозрюваного у справах про
тероризм?
2. У чому полягає сутність допиту свідка у справах про тероризм?
3. Залучення спеціаліста при провадженні допиту підозрюваного
у справах про тероризм.
4. Залучення перекладача під час провадження допиту підозрюваного у справах про тероризм.
5. Використання технічних засобів під час допиту у справах про
тероризм.
6. Особливості тактики очної ставки у справах про тероризм.
7. Наукові основи допиту у справах про тероризм.
8. Поняття та значення психологічного контакту у справах про тероризм.
Завдання 3. Підготуйте реферат за темою “Психологічний контакт при провадженні допиту підозрюваного у вчиненні терористичного акту”.
Завдання 4. Підготуйте реферат за темою “Фактор раптовості при
провадженні обшуку та допиту у справах про тероризм”.
Тестові завдання
1. Підозрюваною вважаться фізична особа:
1.1. Яка є політично неблагонадійною.
1.2. Я
 ка в очах представників правоохоронних органів здатна до
вчинення терористичного акту.
1.3. Я
 ка гласно висловлювала незадоволення діями представників
влади і закликала громадян боротися із зловживаннями такої
влади.
1.4. Яка затримана за підозрою у скоєнні терористичного акту.
1.5. Д
 о якої до висунення обвинувачення застосували запобіжний
захід.
2. Підготовка до проведення обшуку у справах про тероризм
має включати:
2.1. Прийняття тактичного рішення про проведення обшуку.
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2.2. Отримання рішення суду чи прокурора.
2.3. Підбір учасників обшуку, їх інструктаж та технічне забезпечення.
2.4. Отримання згоди захисника.
2.5. Складання плану, збір необхідних орієнтуючих відомостей та
визначення оптимального часу проведення обшуку.
3. Проведення обшуку у справах про тероризм включає такі
етапи:
3.1. Підготовчий.
3.2. Детальний.
3.3. Оглядовий.
3.4. Робочий.
3.5. Заключний.
4. До послідовного проведення обшуку у справах про тероризм
слід віднести такі методи:
4.1. Послідовний.
4.2. Вибірковий.
4.3. Паралельний.
4.4. Зустрічний.
4.5. Одноособовий та груповий.
Література [24; 31; 32; 54–57; 61; 76; 78; 79]
Тема 15. Криміналістична характеристика тероризму
Питання для самоконтролю
1. Поняття та місце криміналістичної характеристики в методиці
розслідування терористичного акту.
2. Зміст криміналістичної характеристики тероризму.
3. Прикладне значення криміналістичної характеристики в протидії тероризму.
4. Методологічне значення криміналістичної характеристики терористичних актів.
5. Структура криміналістичної характеристики терористичного
акту.
6. Співвідношення криміналістичної характеристики тероризму з
кримінально-правовою характеристикою цього виду злочинів.
7. Співвідношення криміналістичної характеристики тероризму з
кримінологічною характеристикою цього виду злочину.
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8. Співвідношення криміналістичної характеристики тероризму з
психологічною характеристикою суб’єктів цих злочинів.
9. Співвідношення криміналістичної характеристики цього виду
злочину з соціологічною характеристикою осіб, що займаються
терористичною діяльністю.
10. Співвідношення криміналістичної характеристики тероризму з
кримінально-процесуальною характеристикою тероризму.
Практичні завдання
Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю криміналістичної характеристики тероризму з кримінально-правовою та кримінологічною характеристикою цього виду злочину.
Завдання 2. Підготуйте письмові відповіді на такі запитання з посиланням на відповідне законодавство:
1. Поняття та структура криміналістичної характеристики предмета злочинного посягання при тероризмі.
2. Поняття та структура криміналістичної характеристики особи
потерпілого від терористичного акту.
3. Поняття та зміст криміналістичної характеристики віктімологічного зв’язку між учасниками терористичного акту та потерпілими від нього.
4. Поняття та зміст криміналістичної характеристики способу терористичного акту.
5. Поняття та зміст криміналістичної характеристики обстановки
терористичного акту.
6. Поняття та зміст криміналістичної характеристики слідової
картини терористичного акту.
7. Поняття та криміналістична характеристика засобів терористичних актів.
8. Поняття та криміналістична характеристика особи терориста.
Завдання 3. Підготуйте реферат за темою “Криміналістична характеристика в методиці розслідування терористичних актів”.
Завдання 4. Підготуйте реферат за темою “Джерела формування
криміналістичної характеристики терористичних актів”.
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Тестові завдання
1. Під криміналістичною характеристикою терористичних
актів слід вважати:
1.1. Взаємопов’язану систему криміналістичних даних про тероризм.
1.2. Інформаційну модель розслідування терористичних актів.
1.3. Систему описаних криміналістично важливих ознак терористичних актів.
1.4. Інформаційну матрицю, що містить важливі відомості для методики розслідування терористичних актів.
1.5. Художній твір ветеранів про боротьбу з тероризмом — свої
спогади та роздуми.
2. Криміналістична характеристика є структурним елементом:
2.1. Розділу криміналістичної техніки.
2.2. Методики розслідування терористичних актів.
2.3. Теоретичної основи загальної теорії методики розслідування
злочинів.
2.4. Загальної методики розслідування тероризму.
2.5. Методики розслідування виду, різновидності, групи терористичних актів.
3. У структуру криміналістичної характеристики терористичних актів входять такі елементи:
3.1. Блок відомостей про предмет злочинного посягання.
3.2. Інформаційна система відомостей про особу потерпілого.
3.3. Система даних про віктімологічний зв’язок терориста і потерпілого.
3.4. Про спосіб терористичного акту.
3.5. Про обстановку місця вчинення терористичного акту.
4. Під протидією розслідуванню терористичної діяльності
слід розуміти:
4.1. Передбачені кримінально-процесуальним законодавством
можливості підозрюваного, обвинуваченого і підсудного захищатись від підозри та обвинувачення.
4.2. Одну із складових способу вчинення терористичного акту.
4.3. Систему дій з боку підозрюваного та обвинуваченого на учасників судочинства з метою уникнути їх викриття.
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4.4. С
 истему суспільно-небезпечних і корупційних дій учасників
процесу та громадян з метою недопущення викриття винних.
4.5. С
 умлінне виконання захисником своїх процесуальних
обов’язків.
Література [24; 31; 32; 61; 72; 78; 79; 81; 84]
Тема 16. Особливості методики розслідування терористичної  
діяльності
Питання для самоконтролю
1. Поняття та структура методики розслідування тероризму.
2. Характеристика початкового етапу розслідування тероризму.
3. Характеристика подальшого і завершального етапу розслідування тероризму.
4. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні тероризму.
5. Типова характеристика приводів до порушення кримінальної
справи.
6. Типова характеристика підстав до порушення кримінальної
справи.
7. Типова характеристика слідчих ситуацій, що виникають на початковому етапі розслідування терористичного акту.
8. Типова характеристика формування та перевірки слідчих версій
на початковому етапі розслідування тероризму.
9. Типова характеристика слідчих дій та оперативно-розшукових
заходів на початковому етапі розслідування тероризму.
10. Застосування психологічного контакту в тактиці проведення
слідчих дій у справах про тероризм.
Практичні завдання
Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю невідкладних слідчих
дій та оперативно-розшукових заходів на початковому етапі розслідування.
Завдання 2. Підготуйте письмові відповіді на такі запитання з посиланням на відповідне законодавство:
1. Які джерела формування методики розслідування тероризму?
2. Які наукові основи методики розслідування тероризму?
3. Яке має значення кримінальне і кримінально-процесуальне законодавства в методиці розслідування тероризму?
21

4. Яка загальна характеристика подальшого етапу розслідування
злочинів про тероризм?
5. Які типові слідчі ситуації виникають на подальшому етапі розслідування злочинів про тероризм?
6. Яка характеристика типових слідчо-оперативних комбінацій на
подальшому етапі розслідування злочинів про тероризм?
7. Які особливості тактики використання результатів оперативно-розшукової діяльності на подальшому етапі розслідування
справ про тероризм?
8. Які особливості тактики залучення перекладача на подальшому
етапі розслідування справ про тероризм?
9. Які особливості тактики залучення спеціалістів на подальшому
етапі розслідування справ про тероризм?
10. Які особливості тактики притягнення як обвинуваченого і його
допиту у справах про тероризм?
Завдання 3. Підготуйте реферат за темою “Характеристика типових слідчих ситуацій, що виникають на подальшому етапі розслідування справ про тероризм”.
Завдання 4. Підготуйте реферат за темою “Особливості тактики
притягнення як обвинуваченого і його допиту у справах про тероризм”.
Тестові завдання
1. Під обставинами, що підлягають з’ясуванню, слід розуміти:
1.1. Предмет доказування, передбачений КПК України.
1.2. Що охоплюються складом злочину про терористичний акт.
1.3. Що характеризують особу обвинуваченого.
1.4. Склад злочину про терористичний акт та обставини, що сприяють виконанню завдань кримінального судочинства.
1.5. Морально-психологічний клімат в слідчо-оперативній групі, в
провадженні якої знаходиться справа про тероризм.
2. До наукових основ методики розслідування тероризму слід
віднести:
2.1. Інформаційно-теоретичні.
2.2. Дослідження практики вчинення тероризму та практики протидії цьому виду злочинності.
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2.3. Методологічні основи.
2.4. Принципи побудови методики розслідування тероризму.
2.5. Ч
 есність та професійність слідчого, який здійснює провадження справ про тероризм.
3. Під типовою слідчою ситуацією в методиці розслідування
терористичних актів слід розуміти:
3.1. Сприятливі слідчі ситуації.
3.2. Конфліктні слідчі ситуації.
3.3. Безконфліктні слідчі ситуації.
3.4. Специфічні, нетипові слідчі ситуації.
3.5. Емоційні.
4. До принципів методики розслідування терористичних актів слід віднести:
4.1. Законність.
4.2. В
 икористання досягнень науки криміналістики, технічних,
природознавчих та гуманітарних наук у методиці розслідування тероризму.
4.3. Залучення спеціалістів.
4.4. В
 икористання оперативно-розшукової інформації та взаємодія з оперативними підрозділами органів дізнання.
4.5 Індивідуальність.
Література [24; 31; 32; 61; 72; 78; 79; 81; 84]
Тема 17. Основи попередження тероризму
Питання для самоконтролю
1. Загальне поняття попередження тероризму.
2. Правові основи попередження тероризму.
3. Форми і методи попередження тероризму.
4. Методологічні основи слідчої профілактики тероризму.
5. Науково-організаційні передумови слідчої профілактики.
6. Структурна характеристика слідчої профілактики тероризму.
7. Проблемні питання підвищення ефективності профілактики
тероризму.
8. Причини та умови, як об’єкт впливу профілактики тероризму.
9. Основні напрями профілактики тероризму. Залучення громадськості в здійсненні заходів профілактики тероризму.
10. Загальна профілактична діяльність органів досудового розслідування.
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Практичні завдання
Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю правових основ профілактики тероризму та заходів щодо попередження тероризму.
Завдання 2. Підготуйте письмові відповіді на такі запитання з посиланням на відповідне законодавство:
1. Які конституційні засади профілактики тероризму?
2. Законодавство України щодо протидії тероризму.
3. Законодавство СНД щодо попередження тероризму.
4. Міжнародне законодавство щодо профілактики тероризму.
5. Кримінально-правова відповідальність за тероризм.
6. Кримінально-правові основи щодо профілактики тероризму.
7. Кримінально-процесуальна основа попередження тероризму.
8. Кримінально-процесуальна діяльність слідчого, органу дізнання щодо профілактики тероризму.
9. Як попереджує тероризм прокурор?
10. Як попереджує тероризм суд?
Тестові завдання
1. До спеціалізованих суб’єктів профілактики тероризму слід
віднести:
1.1. Прокурора.
1.2. Слідчого.
1.3. Суд.
1.4. СБ України.
1.5. Міністерство культури.
2. До правових основ профілактики тероризму відноситься:
2.1. Конституція України.
2.2. Міжнародне законодавство з протидії тероризму.
2.3. Кримінально-правове законодавство України.
2.4. Кримінально-процесуальне законодавство України.
2.5. Етичні основи суспільства.
3. До системи заходів попередження тероризму слід віднести:
3.1. Заходи, що спрямовані на розкриття факту терористичного
акту.
3.2. Заходи процесуального примусу на особу, яка вчинила терористичний акт.
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3.3. З
 ’ясування обставин, що сприяли вчиненню терористичного
акту.
3.4. З
 аходи, що безпосередньо спрямовані на попередження терористичного акту.
3.5. С
 подівання на природне “відмирання” такого виду злочинності в суспільстві.
4. До загальнонаціональних заходів попередження тероризму
слід віднести:
4.1. Наявність науково-дослідних центрів, що займаються дослідженням проблем з протидії тероризму.
4.2. Зясування наявності в суспільстві таких проблем, існування
яких породжує, генерує тероризм.
4.3. Розробка національних програм з вирішення політичних проблем, ігнорування яких може призвести до розв’язання їх терористичним шляхом.
4.4. Розробка загальнонаціональних програм з вирішення соціально-економічних проблем, ігнорування яких може призвести
до їх розв’язання насильницьким шляхом.
4.5. Ігнорування всіх існуючих проблем за принципом, що все вирішиться природним, еволюційним шляхом.
Література [3; 24–28]
Завдання для самостійної роботи студентів
1. Тероризм як негативне соціально-політичне явище.
2. Історичні причини тероризму.
3. Поняття тероризму і проблема його визначення у філософському і юридичному плані.
4. Визначення тероризму у сучасних юридичних документах України.
5. Кримінально-правове визначення тероризму.
6. Визначення тероризму в сучасному законодавстві зарубіжних
країн.
7. Характерні ознаки міжнародного тероризму.
8. Історичний аналіз напрямів сучасного тероризму.
9. Проблеми кримінально-правової кваліфікації тероризму за
міжнародним кримінальним законодавством.
10. Історія тероризму в Україні та за її межами.
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11. Об’єкт тероризму в сучасному міжнародному кримінальному
праві.
12. Об’єктивна сторона тероризму за сучасним міжнародним кримінальним правом.
13. Суб’єкт тероризму за сучасним міжнародним правом.
14. Суб’єктивна сторона тероризму за сучасним міжнародним
кримінальним правом.
15. Загальна кримінально-правова характеристика тероризму.
16. Загальна кримінологічна характеристика злочинів тероризму.
17. Кримінологічна характеристика злочинця, який вдається до тероризму.
18. Кримінально-правова характеристика об’єкта злочинного посягання терористів.
19. Соціальні передумови формування світогляду терориста.
20. Етнорелігійні аспекти в формуванні тероризму.
21. Національно-визвольний рух і тероризм.
22. Ідеологія державного тероризму в СРСР.
23. Можливості і шляхи попередження тероризму.
24. Обставини, що ускладнюють протидію тероризму.
25. Превенція тероризму в сучасному праві України.
26. Витоки державного тероризму в СРСР проти української нації.
27. Сучасний тероризм і можливості його попередження.
28. Кримінологічна характеристика сучасного тероризму.
29. Історичні витоки тероризму.
30. Економічна природа тероризму.
31. Ідеологічна основа тероризму.
32. Політичні витоки тероризму.
33. Соціально-економічні основи тероризму.
34. Тероризм як засіб розв’язання етносоціальних та економічних
конфліктів.
35. Психологічні особливості терористичних утворень.
36. Терор в державній діяльності СРСР.
37. Історичний генезис терору в СРСР і на пострадянському просторі.
38. Природа тероризму в країнах Латинської Америки, Африканського континенту, Близького Сходу та Південної Азії.
39. Природа тероризму на пострадянському просторі.
40. Соціальний рух і тероризм.
41. Віктімізація і тероризм.
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42. Витоки “червоного” і “білого” терору в Росії і СРСР.
43. Державний тероризм.
44. Кримінолого-криміналістична характеристика способу вчинення терористичних злочинів.
45. Криміналістична характеристика обстановки вчинення терористичних злочинів.
46. Криміналістична характеристика слідової картини терористичних злочинів.
47. Правова основа протидії тероризму.
48. Організаційно-інформативне забезпечення протидії тероризму.
49. Загальнодержавна система протидії тероризму.
50. Спеціальна профілактика тероризму.
51. Запобігання тероризму.
52. Наукові основи організації розслідування терористичних злочинів.
53. Типові слідчі ситуації при розслідуванні терористичних злочинів.
54. Типові слідчі версії на початковому етапі розслідування терористичних злочинів.
55. Особливості розслідування злочинів тероризму на початковому етапі.
56. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні злочинів тероризму.
57. Криміналістична характеристика особи потерпілого від тероризму.
58. Характеристика початкового етапу розслідування терористичних злочинів.
59. Типові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи на початковому етапі розслідування злочинів тероризму.
60. Тактика проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів тероризму.
61. Тактика допиту потерпілого і свідка при розслідуванні злочинів
тероризму.
62. Тактика призначення і проведення експертиз при розслідуванні
злочинів тероризму.
63. Особливості затримання та обшуку особи підозрюваного при
розслідуванні злочинів тероризму.
64. Особливості тактики обшуку і виїмки при розслідуванні злочинів тероризму.
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65. Особливості тактики допиту підозрюваного при розслідуванні
злочинів тероризму.
66. Особливості тактики проведення оперативно-розшукових дій
при розслідуванні злочинів тероризму.
67. Наукові основи тактики взаємодії слідчого з оперативними
підрозділами органів дізнання при розслідуванні злочинів тероризму.
68. Використання засобів інформації та громадськості при розслідуванні злочинів тероризму.
69. Використання наукових знань і технічних засобів та залучення
спеціаліста при розслідуванні злочинів тероризму.
70. Криміналістична характеристика засобів вчинення тероризму.
71. Загальна криміналістична характеристика вогнепальної зброї
при вчиненні злочинів тероризму.
72. Загальна криміналістична характеристика вибухових пристроїв
при вчиненні злочинів тероризму.
73. Загальна кримінологічна та криміналістична характеристика
кібертероризму.
74. Загальна кримінологічна та криміналістична характеристика
злочинів тероризму із застосуванням хімічної зброї.
75. Загальна кримінологічна і криміналістична характеристика
злочинів тероризму, що здійснюються із застосуванням бактеріологічної зброї.
76. Загальна кримінологічна і криміналістична характеристика
злочинів тероризму за можливого застосування ядерної зброї
або її складових.
77. Загальна криміналістична характеристика злочинів тероризму
із застосування технологічних процесів.
78. Загальна криміналістична характеристика злочинів тероризму
із можливим застосуванням сейсмічних видів зброї.
79. Загальна криміналістична характеристика злочинів тероризму
із можливим застосуванням космічної зброї.
80. Самозахист від тероризму.
81. Тероризм навколо нас.
82. Як поводитись при викраденні.
83. Як припинити паніку.
84. Як поводитись за місцем постійного проживання.
85. Як поводитись на вулиці.
86. Власний транспорт і проблеми особистої безпеки.
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87.
88.
89.
90.
91.

Типи вибухових пристроїв і способи їх знешкодження.
Загальні заходи захисту від замахів на життя.
Загроза вибуху і проблеми евакуації персоналу.
Рекет, як спосіб вчинення злочину у справах про тероризм.
Шантаж, як складова способу вчинення злочину у справах про
тероризм.
92. Загальна криміналістична характеристика зброї, що застосовується при здійсненні злочинів у справах про тероризм і засобах захисту від неї.
Методичні вказівки до підготовки рефератів 
з питань “Сучасних проблем боротьби
з тероризмом”
Згідно із програмою вивчення дисципліни студенти виконують
контрольну роботу під час самостійних занять з опанування програмного матеріалу.
Студент повинен знайти необхідний матеріал і розкрити теоретичні питання. Зважаючи на комплексний зміст дисципліни, запропоновано розглянути теоретичні питання з різних галузей права та
знання їх тактичних прийомів.
Практичне завдання полягає у складанні процесуального документа, в якому студент за власною, довільною фабулою обґрунтовуватиме прийняті ним процесуальні рішення у справі.
Варіант реферату студент вибирає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки. Обсяг реферату — 12 аркушів формату
А4 друкованого або 15 аркушів рукописного тексту. На титульній
сторінці повинні бути такі реквізити: назва навчального закладу, назва дисципліни, з якої виконується контрольна робота, номер варіанта, прізвище та ініціали виконавця, номер групи, курс.
Якщо при написанні роботи використовуються монографічні видання, статті тощо, студент має робити відповідні посилання, зазначаючи всі дані використаного джерела. На кожному аркуші роботи
мають бути поля 2,5 см.
Індивідуально-консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення індивідуальних та групових консультацій із студентами, які недостатньо засвоїли навчальний матеріал з курсу “Сучасні проблеми бороть29

би з тероризмом”, а також відпрацювання студентами пропущених
занять та виправлення незадовільних оцінок.
Методики активізації процесу навчання
Активізація вивчення студентами дисципліни “Сучасні проблеми
боротьби з тероризмом” передбачає:
1. Прищеплення студентам навичок самостійно опрацьовувати
навчальну та наукову літературу в процесі підготовки до семінарських
занять, а також у процесі самостійного написання рефератів.
2. Заохочення студентів до активної роботи під час обговорення
теоретичних питань з актуальних проблем теорії і практики аргументації.
3. Прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати та аргументувати свої думки.
4. Вироблення у студентів здатності зв’язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики прийняття процесуальних рішень.
5. Формування у студентів здатність перетворювати здобуті
знання в повсякденну правомірну поведінку, застосовувати їх при
розв’язанні слідчих ситуацій, що виникають при розслідуванні кримінальних справ про тероризм.
Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними вимогами, що ставляться кафедрою правоохоронної діяльності
до підготовки до семінарських занять.
При підготовці до семінарських занять студент вивчає рекомендовану літературу. В робочому зошиті він конспектує найважливіші
нормативні акти, монографії та інші джерела згідно з планом семінарських занять. Замість конспекту можна скласти розгорнутий план
чи тези виступу.
Семінарські заняття проходять в різних формах: усного опитування, співбесіди, творчої дискусії, розв’язання тестових завдань, заслуховування підготовлених рефератів, перевірки завдань для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, перевірки конспектів,
поточних контрольних робіт та ін.
Вивчення найважливіших і складних питань передбачає підготовку студентами рефератів за темами, які додаються до плану
семінарського заняття. При підготовці реферату студенти мають використовувати не тільки основну, а й додаткову літературу. Найґрун30

товніші реферати заслуховуються на семінарських заняттях, а також
на студентських наукових конференціях.
До кожного семінарського заняття пропонуються питання для самостійної роботи і самоконтролю студентів, підготовка відповідей на
які є обов’язковою. Відповіді на питання для самостійної роботи і самостійного контролю викладаються у письмовій формі в зошиті для
самостійних завдань. З метою перевірки ступеня засвоєння матеріалу
та здатності самостійно і творчо мислити для виконання деяких завдань студентам пропонується така форма роботи, як виконання схем
та ілюстрацій до пройденого матеріалу. Це передбачає ознайомлення
з додатковою літературою.
В кінці семінарського заняття викладач робить висновок з питань
теми, вказує на позитивні і негативні сторони у відповідях студентів,
виставляє оцінки, дає завдання на наступне заняття.
Системи поточного та підсумкового контролю
Об’єктами контролю є навчальна діяльність студентів на семінарських заняттях, де перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу, викладеного в лекціях, закріпленого під час самостійної
підготовки та індивідуальної роботи з додатковою літературою і нормативними актами.
До контрольних заходів відноситься поточний і підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час семінарських занять та
виконання рубіжних контрольних робіт і практичних завдань. Його
мета — перевірка рівня знань студентів щодо засвоєння ними матеріалів, передбачених програмою курсу “Сучасні проблеми боротьби з тероризмом”. Під час проведення занять застосовуються такі засоби контролю:
1) усне опитування з питань, передбачених планами семінарських
занять;
2) перевірка самостійної роботи, ведення план-конспектів занять;
3) виконання завдань на практичних заняттях.
Рубіжна контрольна робота складається з трьох питань згідно з
варіантами і виконується письмово.
Підсумковий контроль — це перевірка знань на іспитах.
Підсумковий контроль здійснюється усно або письмово за всіма
темами курсу не менш ніж з трьох-чотирьох питань.
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Оцінка поточних результатів навчальної діяльності здійснюється
в такий спосіб:
1) усне опитування;
2) за результатами поточної контрольної роботи;
3) за результатами іспиту.
Підсумковий іспит з відповідною позитивною оцінкою виставляється студенту за умови, якщо він одержав:
1) загальну позитивну оцінку за результатами його навчальної
діяльності на семінарських заняттях;
2) позитивну оцінку за результатами контрольних робіт.
Рівень позитивної оцінки за підсумковим іспитом — це середня
оцінка, що виводиться на підставі оцінок, отриманих студентами окремо за кожний з попередніх двох видів навчальної діяльності.
Перед іспитом передбачається ознайомлення студентів з переліком орієнтовних питань.
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