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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
З метою захисту особи, держави і суспільства від тероризму, вияв
лення й усунення його причин і умов, визначення правової та органі
заційної основи боротьби з цим небезпечним явищем, повноважень і
обов’язків органів виконавчої влади, службових осіб і окремих грома
дян у цій сфері 20 березня 2003 р. було прийнято Закон України “Про
боротьбу з тероризмом”. У цьому законі визначено поняття терориз
му, терористичного акту, терористичної діяльності тощо.
Проблема тероризму в нашій державі досліджується недостат
ньою мірою. Вона перебуває в іншій площині, а саме — в існуванні
певних суперечностей у політичній, економічній і соціальній сферах,
що може стати підґрунтям для поширення цього небезпечного яви
ща. Про складність ситуації в Україні свідчать наявність у великій
кількості зброї, незаконного придбання та виготовлення вибухових
речовин, пристроїв, а також розвинена криміналізація суспільства.
Отже, для запобігання розвитку подій саме в такому руслі необ
хідно достеменно знати, що таке тероризм, його витоки і причини.
Це передбачає наукове дослідження і глибоке вивчення цього явища,
а також розробку методології боротьби з ним. Для успішного про
тистояння тероризму в Україні, як і в будь-якій державі, необхідно
знати його сучасний стан, структуру, динаміку розвитку і прогнози
на майбутнє.
На нашу думку, серед сучасних досліджень тероризму найперс
пективніші базуються на концепції причинності, що забезпечує з’ясу
вання глибинної сутності цього деструктивного соціально-правового
явища як загалом, так і окремих його складових і характерних ознак.
Такі засади доцільні і для кримінологічного вивчення протиправ
них діянь, передбачених, зокрема, ст. 258 Кримінального кодексу
України.
Програмою дисципліни передбачено, крім вивчення основних
вітчизняних і зарубіжних правових джерел, що регулюють діяль
ність правоохоронних органів, пов’язану з боротьбою з тероризмом,
обов’язкове ознайомлення з періодичними науково-юридичними
виданнями (такими як “Право України” та ін.), а також з іншими
юридичними джерелами, де розкривається сучасне бачення цього
соціально-політичного явища, даються правові й організаційні реко
мендації щодо його подолання.
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“СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ”
Змістовий модуль І. Загальні положення курсу “Сучасні
проблеми боротьби з тероризмом”
Тема 1. Предмет, система та завдання навчальної
дисципліни “Сучасні проблеми боротьби
з тероризмом”
Поняття навчальної дисципліни “Сучасні проблеми боротьби з те
роризмом”. Предмет і система предмета “Сучасні проблеми боротьби
з тероризмом”. Загальні положення теорії курсу “Сучасні проблеми
боротьби з тероризмом”. Завдання курсу “Сучасні проблеми бороть
би з тероризмом” з протидії тероризму.
Література [2–4; 26; 27]
Тема 2. Місце курсу “Сучасні проблеми боротьби
з тероризмом” в системі інших юридичних наук
і навчальних дисциплін
Зв’язок курсу “Сучасні проблеми боротьби з тероризмом” з кримі
нальним правом, кримінальним процесом, криміналістикою, кримі
нологією, оперативно розшуковою діяльністю та іншими суміжними
галузями права і спеціальних знань.
Література [26–28; 38]



Тема 3. Співвідношення курсу “Сучасні проблеми боротьби
з тероризмом” з такими науками, як соціологія
та економіка
Безпосередній та органічний зв’язок навчальної дисципліни з
такими науками, як соціологія та економіка. Значення соціології в
наданні допомоги у вирішенні основних методологічних і методич
них питань щодо соціологічного дослідження тероризму, його при
чин, заходів протидії цьому явищу та розробки класифікації при
чин, що породжують тероризм. Значення економічних знань щодо
з’ясування проблем зростання матеріального благополуччя конти
нентів, держав, окремих регіонів країни, що може мати стосунок до
формування або позбавлення умов для виникнення тероризму як
негативного соціального явища.
Література [24; 41; 56; 66; 75]
Тема 4. Співвідношення курсу “Сучасні проблеми боротьби
з тероризмом” з філософією, етикою, психологією,
психіатрією та релігієзнавством
Значення в плані протидії тероризму філософії як світоглядно
го знання гуманістичного та етноментального змісту, методів і спо
собів філософствування.
Значення етики як науки у визначенні моральних меж застосу
вання способів протидії терористичній діяльності.
Психологія і психіатрія як основа формування кримінологічної
та криміналістичної характеристик тероризму як складових окре
мих методик розслідування тероризму. Значення релігієзнавства як
науки про форми суспільної свідомості у розумінні сутності теро
ризму та пошуку адекватних засобів щодо його протидії.
Література [26; 35; 39; 71]
Змістовий модуль ІІ. Правова основа протидії
тероризму
Тема 5. Кримінально-правова характеристика тероризму
Зв’язок навчальної дисципліни “Сучасні проблеми боротьби з
тероризмом” з кримінальним правом, яке вивчає не тільки норми
діючого кримінального законодавства, а й реальні явища суспільно
го життя, що мають назву злочини, під які підпадають і терористич


ні акти. Поняття терористичного акту, його ознаки, характеристика
складу злочину та відмежування його від суміжних злочинів.
Література [1; 2; 18; 28]
Тема 6. Міжнародні правові можливості протидії тероризму
Міжнародне право щодо протидії тероризму. Міжнародне спів
робітництво з протидії тероризму.
Література [1; 4–6; 26; 58; 78]
Тема 7. Кримінологічна характеристика тероризму
Поняття, структура, зміст та значення кримінологічної характе
ристики тероризму, протидії йому.
Література [24–28]
Тема 8. Соціально-економічні витоки тероризму
Соціологія та економіка як науки, що досліджують закономірності
виникнення, розвитку і занепаду соціальних систем та економічних
відносин у теорії та практиці з протидії тероризму.
Література [24–29; 32; 42–43; 57–58; 61; 66; 72; 82]
Тема 9. Етнічні та релігійні основи тероризму
На різних етапах історії в центрі подій перебувають етнічні
процеси. Етнічні характеристики належать до найдавніших спе
цифічно людських характеристик. Національна самосвідомість як
невід’ємна складова етнічної характеристики, що безпосередньо
проявляється в національній культурі та в інших проявах реаль
ності існування етносу та його членів. Значення релігії як форми
суспільної свідомості етносу. Етнічні та релігійні аспекти в теро
ристичній діяльності.
Література [21; 25; 28; 29; 34; 41–43]
Тема 10. Ідеологічні витоки тероризму
Ідеологія як сформована система ідей, поглядів, що формує зміст
політичного, правового, морального та релігійного світогляду і має
детермінований, органічний зв’язок як з формуванням та функціону
ванням тероризму, так і з протидії йому.
Література [21; 25; 26; 28; 29; 34; 41–43; 78]



Змістовий модуль ІІІ. Основи криміналістичної тактики
і методики розслідування терористичних
актів
Тема 11. Основи криміналістичної тактики при розслідуванні
терористичного акту
Тактика як складова науки криміналістики. Її поняття та наукові
принципи.
Використання можливостей криміналістичної тактики для про
тидії тероризму.
Література [24; 31; 60]
Тема 12. Організація розслідування терористичної діяльності
Поняття, зміст і значення організації розслідування в методиці
розслідування терористичного акту.
Література [24; 30–32]
Тема 13. Особливості тактики огляду місця події
терористичного акту
Поняття, завдання, процесуальний порядок та особливості органі
зації і проведення огляду місця події терористичного акту.
Література [31; 33; 34]
Тема 14. Особливості тактики затримання особи,
підозрюваної в терористичній діяльності
Поняття, завдання, процесуальний порядок та особливості органі
зації і проведення затримання особи, підозрюваної в терористичній
діяльності.
Література [30; 31; 33; 34; 65; 70]
Тема 15. Особливості тактики обшуку та допиту
при розслідуванні тероризму
Основи організації та особливості тактики проведення обшуку і
допиту в розслідуванні терористичної діяльності.
Література [30; 31; 33; 34]
Тема 16. Криміналістична характеристика тероризму
Поняття, система, зміст і значення криміналістичної характерис
тики тероризму в методиці розслідування цих злочинів.
Література [30; 31; 33; 34; 77]


Тема 17. Особливості методики розслідування терористичної
діяльності
Поняття, система та зміст методики розслідування терористично
го акту. Характеристика початкового, подальшого та кінцевого етапів
розслідування цього виду злочину. Особливості формування та пере
вірки слідчих версій. Питання організації протидії розслідуванню.
Література [30; 31; 33; 34; 52–55; 75]
Тема 18. Основи запобігання тероризму
Поняття та класифікація причин і умов, що сприяють тероризму
як антисоціальному явищу та терористичній діяльності. Засоби та
способи подолання тероризму. З’ясування та усунення причин і умов
для тероризму під час провадження кримінальної справи.
Література [1–3; 24–28; 64, 75; 78]
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Тероризм як негативне соціально-політичне явище.
2. Історичні причини тероризму.
3. Поняття тероризму і проблема його визначення у філософсько
му та юридичному плані.
4. Визначення тероризму в сучасних юридичних документах Ук
раїни.
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 між
народним кримінальним законодавством.
10. Історія тероризму в Україні та інших країнах.
11. Об’єкт тероризму в сучасному міжнародному кримінальному
праві.
12. Об’єктивний бік тероризму за сучасним міжнародним кримі
нальним правом.
13. Суб’єкт тероризму за сучасним міжнародним правом.
14. Суб’єктивний бік тероризму за сучасним міжнародним кримі
нальним правом.
15. Загальна кримінально-правова характеристика тероризму.


16. Загальна кримінологічна характеристика злочинів про теро
ризм.
17. Кримінологічна характеристика особи злочинця згідно із злочи
нами про тероризм.
18. Кримінально-правова характеристика об’єкта злочинного пося
гання згідно із злочинами про тероризм.
19. Соціальні передумови формування світогляду терориста.
20. Етнорелігійні аспекти у формуванні тероризму.
21. Національно-визвольний рух і тероризм.
22. Ідеологія державного тероризму в СРСР.
23. Можливості й шляхи запобігання 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 запобігання йому.
28. Кримінологічна характеристика сучасного тероризму.
29. Історичні витоки тероризму.
	30. Економічні 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 у державній діяльності СРСР.
	37. Історичний генезис терору в СРСР і на пострадянському про
сторі.
	38. Природа тероризму в країнах Латинської Америки, Африкансь
кого континенту, на Близькому Сході та в Південній Азії.
	39. Природа тероризму на пострадянському просторі.
	40. Соціальний рух і тероризм.
	41. Віктимізація і тероризм.
	42. Витоки “червоного” і “білого” терору в Росії та СРСР.
	43. Державний тероризм.
	44. Кримінолого-криміналістична характеристика способу вчинен
ня злочинів про тероризм.
	45. Криміналістична характеристика обстановки вчинення злочинів
про тероризм.
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	46. Криміналістична характеристика слідчої картини за злочинами
про тероризм.
	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 злочинів про теро
ризм.
53. Типові слідчі ситуації при розслідуванні злочинів про тероризм.
54. Типові слідчі версії на початковому етапі розслідування злочинів
про тероризм.
55. Особливості розслідування злочинів про тероризм на початково
му етапі.
56. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні злочи
нів про тероризм.
57. Криміналістична характеристика особи потерпілого згідно із зло
чинами про тероризм.
58. Характеристика початкового етапу розслідування злочинів про
тероризм.
59. Типові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи на початково
му етапі розслідування злочинів про тероризм.
60. Тактика проведення огляду місця події при розслідуванні зло
чинів про тероризм.
61. Тактика допиту потерпілого і свідка при розслідуванні злочинів
про тероризм.
62. Тактика призначення і проведення експертиз при розслідуванні
злочинів про тероризм.
63. Особливості затримання та обшуку особи підозрюваного при
розслідуванні злочинів про тероризм.
64. Особливості тактики обшуку і виїмки при розслідуванні зло
чинів про тероризм.
65. Особливості тактики допиту підозрюваного при розслідуванні
злочинів про тероризм.
66. Особливості тактики проведення оперативно-розшукових дій
при розслідуванні злочинів про тероризм.
67. Наукові основи тактики взаємодії слідчого з оперативними
підрозділами органів дізнання при розслідуванні злочинів про
тероризм.
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68. Використання засобів інформації та громадськості при розсліду
ванні злочинів про тероризм.
69. Використання наукових знань, технічних засобів і залучення
спеціаліста при розслідуванні злочинів про тероризм.
70. Криміналістична характеристика засобів вчинення тероризму.
71. Загальна криміналістична характеристика вогнепальної зброї
при вчиненні злочинів про тероризм.
72. Загальна криміналістична характеристика вибухових пристроїв
при вчиненні злочинів про тероризм.
73. Загальна кримінологічна та криміналістична характеристика кі
бертероризму.
74. Загальна кримінологічна та криміналістична характеристика
злочинів про тероризм із застосуванням хімічної зброї.
75. Загальна кримінологічна та криміналістична характеристика
злочинів про тероризм, що здійснюються із застосуванням бак
теріологічної зброї.
76. Загальна кримінологічна та криміналістична характеристика
злочинів про тероризм із можливим застосуванням ядерної зброї
або її складових.
77. Загальна криміналістична характеристика злочинів про теро
ризм із застосуванням технологічних процесів.
78. Загальна криміналістична характеристика злочинів про теро
ризм із можливим застосуванням сейсмічних видів зброї.
79. Загальна криміналістична характеристика злочинів про теро
ризм із можливим застосуванням космічної зброї.
80. Самозахист від тероризму.
81. Тероризм навколо нас.
82. Як поводитись при викраданні?
83. Як припинити паніку?
84. Як поводитись за місцем постійного проживання?
85. Як поводитись на вулиці?
86. Власний транспорт і проблеми особистої безпеки.
87. Типи вибухових пристроїв і способи їх знищення.
88. Загальні заходи захисту від замахів на життя.
89. Загроза вибуху і проблеми евакуації персоналу.
90. Рекет як спосіб вчинення злочину у справах про тероризм.
91. Шантаж як складова способу вчинення злочину у справах про
тероризм.
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