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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Вивчення теоретичних аспектів дисципліни “Сучасні пробле-
ми боротьби з тероризмом” передбачає їх практичне застосування 
на семінарських заняттях. На семінарських заняттях студенти пог-
либлюють здобуті під час лекцій знання шляхом вирішення прак-
тичних ситуацій, розгляду матеріалів навчальних справ, виконання 
тестових завдань, відповідей на контрольні питання, а також усних 
опитувань студентів.

Мета проведення семінарських занять — навчити студентів реалі-
зовувати здобуті знання, сформовані вміння і навички у практичній 
діяльності.

Завдання семінарських занять — допомогти студентам навчитися 
застосовувати на практиці норми законодавства про боротьбу з теро-
ризмом.

Основою для підготовки студентів до семінарських занять є тема-
тичні плани семінарських занять. При підготовці до семінарського 
заняття студенти повинні всебічно розглянути і засвоїти винесені на 
практичний розгляд питання лекції.

Одним з важливих моментів підготовки до семінарських занять є 
написання студентами рефератів, спроба написання наукових статей, 
змістовних доповідей.

Під час семінарського заняття викладач оцінює усні або письмові 
відповіді студентів, підготовлені доповіді, реферати, участь у дискусіях 
і ділових іграх, вміння доводити свою думку і захищати позицію.

Особлива увага приділяється вмінню студентів вирішувати кон-
кретні практичні ситуації з обов’язковим обґрунтуванням своєї від-
повіді.

Тематику реферативних робіт запропоновано за кожною темою 
навчальної дисципліни. Студенти пишуть реферат і на його основі го-
тують змістовну доповідь, яку викладають на семінарському занятті. 
Мета доповіді полягає в засвоєнні іншими студентами основних аспек-
тів розглянутої теми і формуванні ними питань, що можуть стати пред-
метом подальшої дискусії. Вимоги до написання реферативних робіт:

• обсяг — 10–12 аркушів формату А4;
• необхідність обґрунтування у вступній частині актуальності 

розглядуваної теми;
• наявність власних висновків і пропозицій;
• подання списку використаних джерел наприкінці реферату.
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Критерії оцінювання роботи студентів на семінарському занятті:
• студент одержує оцінку “відмінно”, якщо він повно і всебічно 

розкрив теми, вільно володіє термінологією, демонструє гли-
бокі знання використаної при підготовці літератури, має власну 
точку зору щодо теми заняття і може її довести, логічно і послі-
довно викладає вивчений матеріал і вміє вільно та професійно 
вести дискусію;

• оцінку “добре” студент одержує з урахуванням викладених кри-
теріїв у разі певних упущень при висвітленні матеріалу, неточних 
тверджень, не підкріплених нормативними або іншими доказами;

• студент одержує оцінку “задовільно”, якщо він розкрив питання 
в загальних рисах, розуміє його суть, намагається робити вис-
новки, але припускається грубих помилок, не може викласти 
матеріал самостійно, його відповідь нелогічна;

• оцінку “незадовільно” студент одержує тоді, коли не може пра-
вильно відповісти на поставлене запитання, не розуміє суті пи-
тання і, як наслідок, не може робити висновків.

Непідготовленість студента до семінарського заняття або відсут-
ність його на занятті розцінюється як академічна заборгованість, яку 
він повинен відпрацювати. Наявність академічної заборгованості 
із семінарського заняття є підставою для недопущення студента до 
складання заліку з навчальної дисципліни “Сучасні проблеми бо-
ротьби з тероризмом”.

ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

Тема 1.  Предмет, система та завдання навчальної дисципліни 
“Сучасні проблеми боротьби з тероризмом”

 1. Поняття, система, завдання курсу “Сучасні проблеми боротьби з 
тероризмом”.

 2. Предмет і метод навчальної дисципліни “Сучасні проблеми бо-
ротьби з тероризмом”.

 �. Наукові основи дисципліни “Сучасні проблеми боротьби з теро-
ризмом”.

 4. Засади дисципліни “Сучасні проблеми боротьби з тероризмом”.
Література [1–7; 10; 17; 21; 2�–28; ��]
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Тема 2. Місце курсу “Сучасні проблеми боротьби  
з тероризмом” у системі інших юридичних наук  
і навчальних дисциплін

 1. Співвідношення курсу “Сучасні проблеми боротьби з терориз-
мом” з міжнародним і конституційним правом.

 2. Співвідношення курсу “Сучасні проблеми боротьби з терориз-
мом” з кримінальним правом.

 �. Співвідношення курсу “Сучасні проблеми боротьби з терориз-
мом” з кримінальним процесом.

 4. Співвідношення курсу “Сучасні проблеми боротьби з терориз-
мом” з оперативно-розшуковою діяльністю.

Література [1–7; 17; 24]

Тема 3. Співвідношення курсу “Сучасні проблеми боротьби 
з тероризмом” із соціологією та економікою

 1. Взаємозв’язок курсу “Сучасні проблеми боротьби з тероризмом” 
із соціологією.

 2. Вплив соціального середовища на формування особи терориста.
	�. Економічні проблеми та тероризм.
 4. Соціально-економічні проблеми в протидії тероризму.

Література [27; 29; �4]

Тема 4. Співвідношення курсу “Сучасні проблеми боротьби  
з тероризмом” з філософією, етикою, 
релігієзнавством і психологією

 1. Значення філософії як світоглядного знання в протидії тероризму. 
 2. Моральні основи протидії тероризму. 
 �. Релігієзнавство в протидії тероризму. 
 4. Наукові основи психології в протидії тероризму.

Література [26; 27; 29; �5]

Тема 5. Кримінально-правова характеристика тероризму
 1. Родовий об’єкт терористичного акту.
 2. Об’єктивний бік терористичного акту.
 2. Суб’єктивний бік складу терористичного акту.
 �. Суб’єкт терористичного акту.
 4. Відмежування терористичного акту від суміжних злочинів.

Література [1; 2; 18; 28]
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Тема 6. Міжнародні правові можливості протидії сучасному 
тероризму

 1. Поняття тероризму в міжнародному праві.
 2. Міжнародне законодавство про тероризм.
 �. Характеристика міжнародних установ, що протидіють тероризму.
 4. Міжнародне співробітництво у протидії тероризму.

Література [1; 2–7]

Тема 7. Кримінологічна характеристика тероризму
 1. Історичні витоки тероризму.
 2. Поняття, структура, джерела та значення кримінологічної харак-

теристики тероризму.
 �. Зміст кримінологічної характеристики тероризму.
 4. Методика вивчення особи терориста під час провадження кримі-

нальної справи.
Література [24–28]

Тема 8. Соціально-економічні витоки тероризму
 1. Соціальні витоки тероризму.
 2. “Червоний” та “білий” терор у часи громадянської війни та існу-

вання СРСР.
 �. Соціально-політичні витоки державного етноциду проти ук-

раїнської нації в роки існування СРСР.
 4. Економічні витоки терору.

Література [24–29; �2; 42; 4�]

Тема 9. Етнічні та релігійні основи тероризму
 1. Етноментальна характеристика і тероризм. 
 2. Національна самосвідомість і тероризм. 
 �. Національно-визвольний рух і тероризм. 
 4. Релігійна форма свідомості і тероризм.

Література [24–29; �2; 42; 4�]

Тема 10.  Ідеологічні витоки тероризму
 1. Ідеологічні основи сучасного тероризму.
 2. Історичні витоки ідеології тероризму в Російській імперії та 

СРСР.
 �. Філософська парадигма світогляду етносу і тероризм.
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 4. Використання елементів релігійної свідомості як ідеологічної ос-
нови в тероризмі.

Література [24–29; �2; 42; 4�]

Тема 11.  Основи криміналістичної тактики при розслідуванні 
терористичного акту

 1. Поняття та значення криміналістичної тактики в розслідуванні 
терористичної діяльності.

 2. Принципи криміналістичної тактики в розслідуванні терорис-
тичного акту.

 �. Загальні положення криміналістичної тактики в розслідуванні 
терористичної діяльності.

 4. Природа та призначення криміналістичної версії в розслідуванні 
терористичної діяльності.

Література [24; �1; �2]

Тема 12.  Організація розслідування терористичної діяльності
 1. Поняття організації і планування розслідування терористичної 

діяльності.
 2. Принципи планування розслідування терористичних актів.
 �. Техніка планування розслідування терористичних актів.
 4. Тактичний прийом у системі криміналістичної діяльності під час 

розслідування терористичних актів.
Література [24; �1–�2]

Тема 13.  Особливості тактики огляду місця події 
терористичного акту

 1. Поняття, види огляду місця події терористичного акту.
 2. Підстави та процесуальний порядок проведення огляду місця 

події терористичного акту.
 �. Особливості тактики проведення огляду місця події терористич-

ного акту.
 4. Особливості тактики підготовки, організації та проведення огля-

ду місця події терористичного акту.
Література [24; �1; �2]
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Тема 14.  Особливості тактики затримання особи, 
підозрюваної у вчиненні терористичного акту

 1. Поняття та співвідношення фізичного захоплення і затримання 
особи, що підозрюється в терористичній діяльності.

 2. Види затримання особи, підозрюваної у вчиненні терористично-
го акту.

 �. Характеристика змісту затримання особи, що підозрюється у 
вчиненні терористичного акту.

 4. Правові та фактичні підстави затримання особи, що підозрюєть-
ся у вчиненні терористичного акту. 

Література [24; �1; �2]

Тема 15.  Особливості тактики обшуку та допиту при 
розслідуванні терористичного акту

 1. Поняття, види та особливості тактики обшуку при розслідуванні 
терористичної діяльності.

 2. Особливості тактики проведення обшуку особи, затриманої у пі-
дозрі у вчиненні терористичного акту.

 �. Тактичні основи допиту при розслідуванні справ про тероризм.
 4. Особливості тактики допиту підозрюваного і встановлення з ним 

психологічного контакту.
Література [24; �1; �2]

Тема 16.  Криміналістична характеристика тероризму
 1. Поняття та джерела криміналістичної характеристики тероризму.
 2. Структура та зміст криміналістичної характеристики тероризму.
 �. Криміналістична характеристика і її місце в методиці розсліду-

вання тероризму.
 4. Практичне значення криміналістичної характеристики для про-

тидії тероризму.
Література [24; �1; �2]

Тема 17.  Особливості методики розслідування терористичної 
діяльності

 1. Поняття та загальна характеристика методики розслідування те-
рористичної діяльності.

 2. Криміналістична характеристика обставин, що підлягають 
з’ясуванню під час розслідування терористичного акту.
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 �. Співвідношення криміналістичної характеристики обставин, що 
підлягають з’ясуванню, і предмета доказування в справах про те-
роризм.

 4. Криміналістична характеристика слідчих ситуацій, що виника-
ють на початку розслідування терористичного акту.

Література [24; �1; �2]

Тема 18.  Основи попередження тероризму
 1. Наукові основи попередження тероризму. 
 2. Правові основи попередження тероризму.
 �. Соціальні проблеми попередження тероризму. 
 4. Економічні проблеми попередження тероризму.

Література [�; 24–28]

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  ДЛЯ  ДИСКУСІЇ

 1. Принцип законності в протидії тероризму.
 2. Принцип гуманності і милосердності в протидії тероризму.
 �. Принцип публічності в протидії тероризму.
 4. Наукові основи протидії тероризму.
 5. Мета, форми і способи протидії тероризму.
 6. Кримінально-процесуальні засоби і способи протидії тероризму.
 7. Співвідношення курсу “Сучасні проблеми боротьби з терориз-

мом” з кримінологією.
 8. Криміналістичні засоби та методи в протидії тероризму.
 9. Криміналістична ідентифікація в протидії тероризму.
 10. Наукові можливості логіки в протидії тероризму.
 11. Соціальна природа тероризму.
 12. Соціальне мікросередовище формування особи терориста.
 1�. Визначальні основи соціальних відносин і їх значення в протидії 

тероризму.
 14. Значення характеру конфлікту особи і соціального середовища у 

формуванні тероризму.
 15. Стан суспільних і виробничих відносин як визначальних фак-

торів тероризму.
 16. Загальна характеристика індійської парадигми філософії та релі-

гії.
 17. Загальна характеристика китайської парадигми філософії і релі-

гії.
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 18. Загальна характеристика західної парадигми філософії та релігії.
 19. Основи етики і протидія тероризму.
 20. Поняття та зміст психологічної характеристики терориста.
 21. Кримінально-правова характеристика предмета злочинного по-

сягання при вчиненні терористичного акту.
 22. Кримінально-правова характеристика способу вчинення теро-

ристичного акту.
 2�. Кримінально-правова характеристика вчинення терористичного 

акту за попередньою змовою групою осіб.
 24. Кримінально-правова характеристика вчинення терористичного 

акту терористичною організацією.
 25. Кримінально-правова характеристика провокації воєнного конф-

лікту, міжнародного ускладнення.
 26. Європейська конвенція про припинення тероризму.
 27. Конвенція про передачу засуджених осіб.
 28. Європейська конвенція про запобігання тортурам і нелюдському 

або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. 
 29. Міжнародно-кримінальні судові установи. 
 �0. Міжнародні можливості протидії тероризму.
	�1. Кримінологічна характеристика засобів здійснення терористич-

них актів. 
 �2. Кримінологічна характеристика формування терористичних 

об’єднань. 
 ��. Кримінологічна характеристика мети та мотиву вчинення теро-

ристичного акту. 
 �4. Основні передумови попередження тероризму. 
 �5. Проблеми попередження тероризму.       
 �6. Соціально-політичні витоки тероризму за часів Російської імпе-

рії та СРСР. 
 �7. Економічні витоки тероризму за часів Російської імперії та 

СРСР. 
 �8. Соціальні репресії проти селян в Україні за часів СРСР. 
 �9. Репресії — терор проти української інтелігенції за часів Російсь-

кої імперії та СРСР. 
 40. Економічні витоки терору за часів існування СРСР. 
 41. Сучасні форми та засоби державного тероризму. 
 42. Сучасні прояви тероризму на релігійній основі. 
 4�. Тероризм як засіб досягнення мети для екстремістських етнічних 

формувань. 
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 44. Тероризм як засіб розв’язання завдань у державній політиці де-
яких держав. 

 45. Тероризм і національно-визвольна боротьба. 
 46. Національно-визвольний рух за часів існування Російської імпе-

рії і тероризм. 
 47. Національно-визвольний рух українського народу в 1917– 

1922 рр. і форми та методи протидії йому з боку Радянської 
Росії. 

 48. Національно-визвольний рух українського народу в 1925– 
1955 рр. та боротьба з ним з боку СРСР. 

 49. Співвідношення сучасного національно-визвольного руху і теро-
ризму. 

 50. Доктринальне обґрунтування сучасного тероризму в політиці де-
яких держав. 

 51. Гносеологічні основи вчення про криміналістичну версію і осно-
ви її використання в практиці протидії тероризму. 

 52. Наукові основи залучення громадськості в протидії тероризму. 
 5�. Основи взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів 

дізнання під час провадження кримінальної справи. 
 54. Форми, принципи і методи взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами органів дізнання. 
 55. Використання досягнень гуманітарних, природничих і технічних 

наук у криміналістичній тактиці під час розслідування терорис-
тичних актів. 

 56. Застосування криміналістичних прийомів, засобів і методів у 
практиці розслідування терористичної діяльності. 

 57. Поняття планування та його принципи в розслідуванні терорис-
тичної діяльності.

	58. Індивідуальність планування при розслідуванні терористичного 
акту.

 59. Динамічність планування в розслідуванні терористичних актів.
 60. Конкретність, реальність та оптимальність у плануванні розслі-

дування терористичної діяльності. 
 61. Принцип законності в огляді місця події терористичного акту. 
 62. Принцип взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів 

дізнання під час огляду місця події терористичного акту. 
 6�. Принцип використання оперативної інформації під час огляду 

місця події терористичного акту.
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 64. Принцип використання досягнень гуманітарних, природничих і 
технічних наук у тактиці проведення огляду місця події терорис-
тичного акту. 

 65. Характеристика етапів огляду місця події терористичного акту. 
 66. Особливості тактики затримання озброєної особи, що підоз-

рюється у вчиненні терористичного акту. 
 67. Особливості затримання групи озброєних підозрюваних у вчи-

ненні терористичного акту.
 68. Особливості затримання підозрюваного під час здійснення теро-

ристичного акту. 
 69. Особливості вивчення особи підозрюваного та організації його 

затримання. 
 70. Учасники затримання особи, що підозрюється у терористичній 

діяльності, та правові підстави і вимоги щодо застосування вог-
непальної зброї та спеціальних засобів подолання збройного 
опору. 

 71. Тактичні основи допиту при розслідуванні терористичної діяль-
ності. 

 72. Застосування технічних засобів фіксації процесу та результатів 
допиту при розслідуванні терористичних актів. 

 7�. Поняття та значення негативних обставин при провадженні 
кримінальної справи про тероризм. 

 74. Формування психологічного контакту під час допиту при провад-
женні справ про тероризм. 

 75. Використання під час допиту фактора раптовості та суперечнос-
тей серед співучасників при провадженні кримінальної справи 
про тероризм. 

 76. Криміналістична характеристика предмета злочинного посяган-
ня при тероризмі. 

 77. Криміналістична характеристика потерпілого від терористично-
го акту. 

 78. Криміналістична характеристика особи терориста і його зв’язку з 
потерпілим. 

 79. Криміналістична характеристика обстановки терористичного 
акту. 

 80. Криміналістична характеристика способу терористичного акту. 
 81. Криміналістична характеристика знарядь терористичної діяль-

ності. 
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 82. Криміналістична характеристика способу підготовки до терорис-
тичного акту.

	8�. Криміналістична характеристика механізму вчинення терорис-
тичного акту. 

 84. Криміналістична характеристика способу вчинення терористич-
ного акту та протидії розслідуванню. 

 85. Криміналістична характеристика початкового етапу розслідуван-
ня терористичного акту. 

 86. Поняття попередження тероризму. 
 87. Основні принципи організації і діяльності системи попереджен-

ня тероризму. 
 88. Класифікація попереджувальних заходів. 
 89. Поняття та система суб’єктів попередження тероризму. 
 90. Профілактична діяльність слідчого, органу дізнання, прокурора 

та суду.

ТЕМИ  РЕФЕРАТІВ

 1. Поняття, предмет, система, завдання курсу “Сучасні проблеми 
боротьби з тероризмом”.

 2. Наукові основи дисципліни “Сучасні проблеми боротьби з теро-
ризмом”.

 �. Форми і методи протидії тероризму.
 4. Засади протидії тероризму.
 5. Співвідношення курсу “Сучасні проблеми боротьби з терориз-

мом” з адміністративним правом.
 6. Цивільно-процесуальні можливості протидії тероризму.
 7. Господарсько-процесуальні можливості протидії тероризму.
 8. Можливості фінансово-банківської системи протидії тероризму.
 9. Можливості криміналістики в протидії тероризму.
 10. Соціальне середовище особи терориста.
 11. Несприятливі умови морального формування особи терориста в 

сім’ї.
 12. Негативний вплив на особу терориста з боку побутового оточен-

ня поза межами сім’ї. 
 1�. Недоліки освітянського виховання та їх роль у формуванні особи 

терориста. 
 14. Стан економіки і тероризм.
 15. Філософське розуміння людиномірності та протидія тероризму. 
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 16. Етноментальні характеристики філософського знання в протидії 
тероризму. 

 17. Моральні засади протидії тероризму.
 18. Філософські типи парадигми та релігійні світогляди і тероризм. 
 19. Наукові основи психології в протидії тероризму. 
 20. Кримінально-правова характеристика терористичного акту. 
 21. Кримінально-правова характеристика ознак терористичного 

акту.
	22. Кримінально-правова характеристика об’єктивного боку складу 

терористичного акту.
 2�. Кримінально-правова характеристика вини при вчиненні теро-

ристичного акту.
 24. Кримінально-правова характеристика мети і мотиву при вчинен-

ні терористичного акту.
 25. Міжнародні документи універсального характеру і тероризм. 
 26. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 

16 грудня 1966 р. і тероризм. 
 27. Європейська конвенція про захист прав людини та основних сво-

бод: Рим, 4 листопада 1950 р. 
 28. Європейська конвенція про видачу. 
 29. Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримі-

нальних справах. 
 �0. Кримінологічна характеристика особи терориста. 
 �1. Кримінологічна характеристика злочинної організації терористів. 
 �2. Кримінологічна характеристика потерпілого від терористичного 

акту. 
 ��. Кримінологічна характеристика способу вчинення терористич-

них актів. 
 �4. Кримінологічна характеристика причин і умов, що сприяють 

формуванню та існуванню тероризму. 
 �5. Державний терор проти української нації за часів існування 

СРСР. 
 �6. Соціально-політичні витоки голодомору в 19�2–19��, 1947 роках 

в Україні. 
 �7. Форми і методи державного терору проти української нації за 

часів існування СРСР. 
 �8. Соціальні передумови виникнення та існування тероризму. 
 �9. Економічні передумови формування тероризму. 
 40. Форми світоглядної парадигми і тероризм. 
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 41. Форми релігійної свідомості і тероризм. 
 42. Міжетнічні основи тероризму. 
 4�. Міжконфесійні основи тероризму. 
 44. Релігійно-моральні основи сучасного тероризму. 
 45. Расизм як основа ідеології сучасного тероризму. 
 46. Шовінізм як основа ідеології сучасного тероризму. 
 47. Нацизм як ідеологія тероризму. 
 48. Неонацизм в сучасних умовах тероризму.
 49. Більшовизм і тероризм за часів існування Російської імперії та 

СРСР. 
 50. Положення криміналістичної тактики та її методологічне при-

значення в теорії і практиці розслідування терористичної діяль-
ності. 

 51. Поняття, система та призначення принципів криміналістичної 
тактики в розслідуванні терористичних актів.

 52. Наукові основи криміналістичної тактики і їх прикладне застосу-
вання в практиці розслідування терористичної діяльності. 

 5�. Поняття, природа та призначення криміналістичної версії в прак-
тиці розслідування терористичної діяльності. 

 54. Формування та перевірка криміналістичних версій при розсліду-
ванні терористичної діяльності. 

 55. Поняття, зміст і класифікація слідчих ситуацій, що виникають 
під час розслідування терористичних актів. 

 56. Поняття тактичного прийому і його застосування у практиці роз-
слідування терористичної діяльності. 

 57. Поняття, структура криміналістичної діяльності в розслідуванні 
терористичних актів. 

 58. Поняття та значення тактичних комбінацій у практиці розсліду-
вання терористичної діяльності. 

 59. Поняття тактичного рішення, його зміст, види і значення в прак-
тиці розслідування тероризму. 

 60. Поняття та види огляду місця події терористичного акту. 
 61. Гносеологічні основи огляду місця події терористичного акту. 
 62. Завдання, що вирішуються під час проведення огляду місця події 

терористичного акту. 
 6�. Методи огляду місця події терористичного акту. 
 64. Правила огляду місця події терористичного акту. 
 65. Поняття та види затримання особи, підозрюваної у вчиненні те-

рористичного акту. 
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 66. Основи криміналістичної тактики в затриманні особи, що підоз-
рюється у вчиненні терористичного акту. 

 67. Принцип законності при здійсненні затримання особи, що підоз-
рюється у вчиненні терористичного акту. 

 68. Фактор раптовості в затриманні особи, що підозрюється в теро-
ристичній діяльності. 

 69. Організація підготовки та проведення затримання особи, що пі-
дозрюється у вчиненні терористичного акту. 

 70. Особливості тактики обшуку приватного володіння у справах 
про тероризм. 

 71. Особливості тактики обшуку приміщень та житла при розсліду-
ванні терористичного акту. 

 72. Особливості обшуку транспортних засобів при провадженні 
кримінальної справи про тероризм. 

 7�. Фактор раптовості як основа виконання поставлених завдань під 
час проведення обшуку у справах про тероризм. 

 74. Особливості тактики організації і проведення обшуку під час роз-
слідування кримінальних справ про тероризм.

	75. Поняття, структура, види та місце криміналістичної характерис-
тики в методиці розслідування терористичної діяльності. 

 76. Джерела формування криміналістичної характеристики терориз-
му. 

 77. Практика протидії тероризму як джерело формування кримі-
налістичної характеристики тероризму. 

 78. Взаємозв’язок криміналістичної характеристики з криміналь- 
но-правовою, психологічною, кримінологічною та іншими харак-
теристиками тероризму. 

 79. Гносеологічне призначення криміналістичної характеристики те-
роризму в практиці його протидії. 

 80. Криміналістична характеристика формування терористичних ут-
ворень. 

 81. Криміналістична характеристика вогнища формування терорис-
тичного утворення. 

 82. Криміналістична характеристика вогнища терористичної діяль-
ності. 

 8�. Криміналістична характеристика проведення дозвілля членів те-
рористичних утворень. 

 84. Криміналістична характеристика слідової картини терористич-
ного акту. 
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 85. Поняття та класифікація причин, що зумовлюють тероризм. 
 86. Поняття та класифікація умов, що сприяють тероризму. 
 87. Поняття причин та умов вчинення конкретного терористичного 

акту, їх співвідношення з причинами та умовами тероризму. 
 88. Значення конкретної ситуації та обставин, що сприяють вчинен-

ню терористичного акту. 
 89. Дослідження і попередження терористичного акту на окремому 

об’єкті. 
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