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АНОТАЦІЯ 
У статті представлена характеристика та проаналізовано значення головних ознак тероризму. З 

урахуванням поєднання виявлених сутнісних ознак запропоновані авторські визначення тероризму та 
терористичного акту. Автором розглянуту значну кількість міжнародно-правових визначень поняття 
тероризм. За своєю природою, тероризм визначається, з поміж інших злочинів, підвищеною суспільною 
небезпекою. Вдалося виявити ряд ознак, які характеризували тероризм. Вказано стрижневі елементи 
тероризму, які зазначаються в усіх наукових визначеннях. Тероризм не має ключової ідеї, він також 
може носити додаткові обгрунтування, через що його визначення дуже ускладнюється.  Автором 
вказано, що тероризм це складне і багатогранне явище, про яке відсутнє одноманітне представлення і 
воно потребує більш детального дослідження. Автор пропонує власну дефініцію поняття тероризм з 
метою закріплення її в законі. 
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ANNOTATION 
The article presents the characteristics and analyze the value of the main signs of terrorism. Based on a 

combination of the identified essential features offered copyrights definition of terrorism and terrorist acts. The 
author reviewed a significant number of international legal definitions of terrorism. By its very nature, terrorism 
is defined, among other crimes, increased social danger. It was possible to identify a number of features that 
characterize terrorism. The specified core elements of terrorism, which are placed in all scientific definitions. 
Terrorism is not a key idea, it can also carry additional justification, through its definition is very complicated. 
The author stated that terrorism is a complex and multifaceted phenomenon, about which there is no uniform 
presentation and it needs more detailed study. The author offers his own definition of the concept of terrorism to 
consolidate its law. 
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Різноманітні аспекти тероризму як феномену, явища, злочину вивчають представники багатьох 

наук: політологи, соціологи, психологи, кримінального права, кримінології та інші. Більшість вчених та 
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практиків на сучасному етапі підкреслюють, що тероризм – реальна глобальна загроза, проти якої ще не 
знайдено серйозних захисних механізмів [1]. 

Зрозуміло, що наукове дослідження тероризму здійснюється, перш за все, з метою протидії даній 
загрозі. У цьому зв’язку неможливо не погодитись с С.У. Дікаевим в тому, що перш ніж приймати 
закони, спрямовані проти тероризму, і вдосконалювати законодавство, необхідно чітко 
охарактеризувати саме значення [2]. Важливість дефініції тероризму відзначає і Ю.С. Горбунов: «від 
повноти пізнання тероризму як явища залежить ефективність протидії йому як на державному, так і на 
міжнародному рівні» [3]. 

Для розкриття сутності тероризму була розглянута значна кількість його доктринальних і 
міжнародно-правових визначень, підходи вітчизняного і закордонного законодавства до зазначеного 
питання. 

Відома гіпотеза, що на сьогоднішній день не існує визначення «тероризм» як загальноприйнятою 
категорією і устояного терміну. В той же час вдалося виявити використовувані для цього поняття 
ознаки, які рахую необхідно охарактеризувати, а також виявити значення кожного із них для визначення 
тероризму. 

• Насильство. А.П. Зрелов зазначає дві складові ознаки насильства: фізичний і психічний вплив 
[4]. М.П. Требин характеризує фізичний і психічний вид впливу, називаючи їх очевидними і латентними 
елементами насилля, наступним чином: явний елемент насилля пов’язан зі здійсненням безпосередніх 
терористичних актів, а латентний елемент представлено в тому, що терористичний акт запускає 
механізм примусу людей виконувати вказівки терористів [5]. 

Елемент насилля яскраво виражено в переважній більшості доктринальних визначень, 
використовуваних міжнародним правом і дуже часто в національному законодавстві для конструювання 
поняття тероризму. На користь насилля, як ознаки тероризму висловлюється велика кількість громадян, 
які мають юридичне відношення. Громадяни, які не відносяться до юридичної спільноти, в якості 
асоціації з тероризмом діянь також обирають, в основному, насильницьку форму впливу. 

Таким чином, можна рахувати, що насилля є одним з основних істотних ознак тероризму. 
• Залякування населення. Значення даного елементу – в навмисному створенні паніки та 

обстановки страху. 
Розглянемо ряд проблем, пов’язаних з цією ознакою. 
Одна з них – роль залякування в механізмі терористичного впливу. Вважаю, що залякування може 

виступати також однією зі спеціальних терористичних цілей, та одним з засобів досягнення спеціальної 
терористичної цілі. 

Наступна проблема може бути виражена наступним чином: чи можливий тероризм без 
залякування? Багато з наукових тлумачень тероризму, міжнародно-правових трактувань та варіантів 
криміналізації його проявів допускають ситуації, за яких діяння рахується терористичним у разі 
відсутності ознаки залякування. Мені здається таке положення неприпустимим: при такому підході 
бачимо виокремлення значення поняття «тероризм» від його етимологічної суті (корінь «терор» 
прийшов з латинської мови: «terror» - страх, жах). В даному питанні підтримую точку зору, відповідно 
до якої насиллям може називатися терористичним тільки тоді, коли воно відбувається заради 
залякування [6] або за допомогою залякування. 

Вважаю, що залякування є стрижневим елементом тероризму: він наявний в більшості наукових і 
нормативних дефініціях, більшість юридичних представників також відносять його до такого. Майже 
всі громадяни при повідомленні про теракт в засобах масової інформації одразу відчувають почуття 
страху і жаху. 

• Спеціальна ціль. Передусім, зверну увагу на те, що в науковій літературі і офіційних документах 
розповсюджена позиція, відповідно до якої, терористичні цілі за своїм характером – політичні. Я не 
погоджуюся з категоричністю цього підходу. По перше, нормативні конструкції спеціальної 
терористичної цілі, в своїй більшості, будуються без використання характеристики «політичний». По 
друге, цілі складів низки терористичних злочинів, передбачених Кримінальним кодексом, мають 
політичне забарвлення (кінцевий об’єкт впливу – держава, орган влади, політичний діяч, міжнародна 
організація). Однак серед адресатів спонукання при захопленні заручників присутні також, окрім 
держави, організація або громадянин, що значно знижує степінь політизованості цілі. По третє, пряма 



вказівка на аполітичність тероризму міститься в деяких міжнародно-правових документах. Таким 
чином, розуміння спеціальної терористичної цілі не повинно здійснюватися тільки в політичному ключі. 

Неможливо обійти увагою також проблему систематизації цілей для дефініції тероризму. Її 
рішення можливо або шляхом перерахування усіх можливостей цілей без їх узагальнення, або шляхом 
узагальнення за допомогою вказівки визначальної цілі. Я притримуюся другого підходу і вважаю 
логічним систематизацію цілей в єдину. 

Як зазначав раніше, однією з цілей терористичних дій може бути залякування, крім того, що це – 
самостійна сутнісна ознака (дана ціль може мати місце, зокрема, коли при теракті не висувають ніяких 
умов). При цьому мета залякування не охоплюється виділеною мною узагальнюючої спеціальної мети. 

Крім того, вважаю потрібним запозичення з норм міжнародного права та іноземного законодавства 
ще одного прояву розглянутої ознаки, також, як і залякування, не здатного по суті війти в зміст 
представленої систематизованої цілі. Мова йде про цілі привернення уваги до певних поглядів; діюче 
українське законодавство серед терористичних цілей названої форми не має. 

Абсолютна більшість наукових та нормативних дефініцій містить в собі спеціальну терористичну 
ціль, дані соціологічних опитувань також свідчать про її важливість, що дозволяє з урахуванням 
вказаних зауважень визнати вказаний фактор істотною ознакою тероризму. 

• Підвищена суспільна небезпека. Об’єкти, які входять до поняття «терористична діяльність», за 
законодавством – це особистість, власність, суспільна безпека і суспільний порядок, державна влада і 
безпека людства. Здебільшого, аналогічні об’єкти виділяються зарубіжним законодавством та 
міжнародним правом, а також громадянами. На підвищену небезпеку як невід’ємну властивість 
тероризму звертають увагу багато авторитетних науковців. Результати соціологічного опитування 
юристами-професіоналами свідчать: більше половини опитаних (55%) виражають свою думку на 
користь ознаки підвищеної небезпеки як істотної для тероризму. Переважна більшість опитаних – 
особи, які не мають відношення до професійної юридичної діяльності, вважають що тероризм самим 
серйозним та небезпечним явищем, з яким потрібно боротися і ніколи не йти на поступки або 
компроміси (95%). 

Наведене дозволяє зробити висновок: підвищена суспільна небезпека є одним з визначальних 
понять «тероризму» елементів. 

• Публічність, гласність, громадський резонанс. Безумовно, елемент публічності, гласності, 
громадського резонансу тероризму дуже важливий. Однак, на мій погляд, зі строго формальної позиції 
визначення тероризму (для цілей відмежування його від інших явищ), даний фактор, хоча і є 
характеристикою тероризму, не несе самостійного змістовного навантаження: публічність, гласність та 
громадський резонанс слугують допоміжними інструментами ознаками залякування та спеціальної цілі 
(як правило, багаторазового посилюють їх), у зв’язку з чим не можуть бути визнані самостійними 
істотними ознаками тероризму. 

• Опосередкований характер впливу. Вказаний елемент в якості істотної ознаки тероризму 
представляють Ю.В. Гаврилин, Л.В. Смирнов та висловлюють його наступним чином: «суспільно 
небезпечному впливу піддаються одні особи, їх майно, а цілю насильницьких акцій є примушування до 
певної поведінки інших суб’єктів» [7]. На цей фактор звертають увагу і деякі інші дослідники. 

Результати опитування юристами серед громадської думки також говорять про опосередкованість 
терористичного впливу, більшість громадян впевнені, що від дій терористів страждають переважно 
прості громадяни (89%), інші респонденти обрали відповідь «держава» та «діюча влада» (4%). 

Не буду заперечувати зміст виражених вченими думок, а також оскаржувати по суті позицію 
населення, сформовану в ході опитування юристами: практично з усім викладеним при розгляданні я 
солідарний, опосередкованість впливу, дійсно, має саме пряме відношення до тероризму та 
простежується у всіх його проявах, виступає важливою його характеристикою. Не погоджуюся лише з 
виділенням вказаного елементу в якості визначального для тероризму. 

На мою думку, ознака опосередкованості впливу вже наявна в сукупності ознак насильства, 
залякування і спеціальної цілі, це властивість зв’язків між цими елементами. Іншими словами, будь-яка 
насильницька дія, скоєна з метою залякування або, наприклад, в цілях надання впливу на прийняття 
якогось рішення органом влади шляхом залякування, так або інакше містить в собі опосередкований 
характер. Вважаю, що у випадку повторної вказівки у визначенні тероризм на опосередкованість впливу 



ми ризикуємо отримати перезавантажену ідентичними ознаками дефініцію. Тим не менш зауважу, що я 
не виділяю елемент опосередкованості впливу в якості істотного стосовно тероризму в цілому, однак 
для окремих форм його прояву він може виступати одним із стрижневих критеріїв. 

• Злочинність (кримінальна протиправність). Розглядуваний елемент досить повно 
характеризується в міжнародно-правових актах та виражається або в констатації протиправності і 
кримінальному покаранні при перерахованих суспільно небезпечних діянь, або в застосованих на себе 
державами у випадку приєднання до конвенцій обов’язкових по їх криміналізації. Кримінальна 
протиправність у повному обсязі має місце також в ряді кримінальних законів іноземних держав, 
криміналізующих власне тероризм. Більшість професійних юристів відносять елемент злочинності до 
істотної ознаки тероризму. Також на користь даного елементу виражаються багато вчених. 

Однак, важко не визнати кримінальну протиправність істотної ознакою тероризму в силу ряду 
причин. По перше, в багатьох іноземних кримінальних законах криміналізовані прояви тероризму 
(терористичний акт), а не власне тероризму. По друге, в ряді іноземних кримінальних законах взагалі 
відсутні злочини, пов’язані з тероризмом, які були б названі, відповідно, через корінь «терор» (тобто не 
находять відображення криміналізація діянь саме як терористичних). По третє, тероризму, який буде 
розглянутий мною нижче, притаманний елемент ідеології. По четверте, тероризм володіє ознакою 
підвищеної суспільної небезпеки. До задач кримінального закону входить охорона тих об’єктів, на які 
насильно посягають прояви тероризму, у зв’язку з чим і відбувається криміналізація суспільно 
небезпечних діянь.  

• Явна недосяжність спеціальної цілі легітимним чином. На вказану ознаку звертають увагу деякі 
автори та вчені. В той же час даний елемент не знаходить відображення в нормативних документах. Він 
не сприймається в якості істотної ознаки тероризму. 

Я також не вважаю свідомо недосяжну спеціальну ціль легітимним шляхом одним з визначаючих 
тероризм фактором. Поглянувши на спеціальні цілі тероризму, які наведені раніше, можна зробити 
висновок: на свідомо недосяжність легітимним шляхом з них може лише претендувати лише 
залякування. По іншим цілям такого висновку, по мою думку, зробити неможливо. 

• Систематичний характер. Чи виключається  можливість скоєння одиничного теракту, який 
носить самі великі руйнівні наслідки, однією особою або групою осіб, які не відносяться до відомих 
терористичних структур? Чи завжди для досягнення своїх цілей терористи не обмежуються скоєнням 
одного теракту? Мені здається, що однозначно стверджувально на ці питання відповісти не можливо. 

Систематичний характер тероризму не знаходить відображення ні в одному нормативному 
визначенні, як за міжнародним, так і за національним правом. 

Вважаю, що систематичний характер, дійсно, не є таким і не повинен впливати на формування 
дефініції тероризму. 

•  Тероризм – форма прояву екстремізму. Зв’язок тероризму з екстремізмом знаходить 
відображення в літературі, промовах політиків та в законодавстві. 

Проте мають місце і фактори не на користь виділення розглядуваної ознаки як істотного для 
тероризму. Так, в міжнародно-правових актах та в кримінальних законах іноземних держав елемент 
зв’язку тероризму з екстремізмом відсутній. Більшість юристів, цю ознаку не виділяють як змістовну 
для тероризму. 

Зауважу, на мою думку, основну проблему, перешкоджаючу визначенню тероризму за допомогою 
екстремізму, – недостатня ясність дефініції самого екстремізму. 

Я не заперечую наявності зв’язку тероризму з екстремізмом, але визначати тероризм за допомогою 
вказівки на його зв’язок зі складним і багатогранним явищем, про яке поки що відсутнє чітке 
одноманітне представлення в науці і на законодавчому рівні, на мій погляд, є недоцільним. 

•  Ідеологія. Я погоджуюся з виділенням у визначенні тероризму ідеологічної ознаки. Тероризм 
являє собою системне явище: в основі формування механізму практичного терористичного впливу 
лежить відповідна ідея – залякування населення або шляхом залякування досягнення іншої спеціальної 
цілі (впливу на адресата, привернення уваги до певних поглядів) шляхом застосування насильства. 

Визнаючи ідеологію в якості істотного елементу тероризму, я вважаю необхідно замінити основне 
його формулювання. З наукових і найвідоміших дефініцій випливає, що в основі тероризму лежить 
ідеологія насилля заради насилля, що, на мою думку, невірно відображає його дійсну суть. Вважаю 



доцільним при визначенні тероризму поширити дію інших основних виділених ознак не тільки на 
практичну, а також і на ідеологічну складову поняття. 

Зазначу також, що ідеологія тероризму крім власної ключової ідеї (залякування населення або за 
допомогою залякування досягнення іншої спеціальної цілі шляхом застосування насильства) може 
носити додаткове концептуальне обґрунтування (релігійне, націоналістичне, сепаративне). 

Таким чином, ознаки, що є, на мою думку, істотними, визначаючими для тероризму – це насилля, 
залякування, спеціальна ціль, підвищена громадська небезпека та ідеологія. Деякі інші елементі – 
публічність (гласність, громадський резонанс), опосередкований характер впливу, кримінальна 
протиправність – можуть служити його додатковими характеристиками. 

Для уяви відносин, зв’язку між виявленими змістовними ознаками, а також для находження 
варіанту їх поєднання в цілях утворення поняття «тероризм» скористуюсь кругами Єйлера (мал. 1). 

Мал. 1. Схематичне зображення відносин між ознаками тероризму 
 
Тероризм повинен задовольняти усім істотним ознакам (на наведеній схемі – знаходить в секторі 

перетину між собою всіх п’яти площин). 
Вважаю необхідно запропонувати наступну дефініцію тероризму та закріпити її в такому вигляді в 

державному законі: 
«Тероризм – має підвищену громадську небезпеку ідеологію і практика насильства в цілях 

залякування населення; або за допомогою залякування населення в цілях впливу на прийняття 
рішення або скоєння дії (без дії) органом влади, органом місцевого самоврядування, міжнародною 
організацією, юридичною особою, соціальною групою, фізичною особою; або за допомогою 
залякування населення в цілях привернення уваги до певних поглядів». 

Тероризм є кримінологічним поняттям. В кримінально-правовому контексті ми повинні 
розглядати як злочинні тільки практичні прояви тероризму. 

В практиці терористичного насилля центральне місце займає терористичний акт, який, на мою 
думку, треба скоректувати з урахуванням запропонованих мною характеристик істотних ознак 



тероризму і зв’язків між ними так: «скоєння насильницьких дій, які створюють небезпеку загибелі 
людини, вчинення значної майнової шкоди або настання інших тяжких наслідків в цілях 
залякування населення; а так само скоєння вказаних дій шляхом залякування населення в цілях 
вплину на прийняття рішення або дії (без дії) органом влади, органом місцевого самоврядування, 
міжнародною організацією, юридичною особою, соціальною групою, фізичною особою; а так само 
скоєння вказаній дій шляхом залякування населення з метою привернення уваги до певних 
поглядів; а так само загроза скоєння вказаних дій в тих же цілях».  
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