
Що таке тероризм?  Як Ви можете протидіяти тероризму? 

 

Ми всі неодноразово зустрічаємо на різних інформаційних ресурсах 

терміни: «тероризм», «терористичний акт», «терористична діяльність», 

«міжнародний тероризм» та інші. Тероризм може мати політичне, соціальне, 

релігійне та інші забарвлення.  Нажаль, явище тероризму не оминуло і Україну. 

Але не всі ми в повні мірі розуміємо, що це таке. Мотивацією для заглиблення в 

дану тему можуть стати всім нам відоме прислів’я: «Хто попереджений, той 

озброєний» та юридична норма:  «Незнання Закону не позбавляє 

відповідальності».   

 

Що таке тероризм? 

 

Трактування терміну «тероризм», з моменту його виникнення та по 

теперішній час, неодноразово змінювалось. На даний момент Ви можете знайти 

декілька визначень, які відрізняються одне від одного. Але для нас важливим є 

те, як «тероризм» та інші пов’язані з ним терміни трактує Закон України. 

Отже, згідно Закону України Про боротьбу з тероризмом: 

тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, 

цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, 

підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення 

інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози 

вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей; 

терористичний акт - злочинне діяння у формі застосування зброї, 

вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність за які передбачена 

статтею 258 Кримінального кодексу України. У разі, коли терористична 

діяльність супроводжується вчиненням злочинів, передбачених статтями 112, 

147, 258-260, 443, 444 а також іншими статтями Кримінального кодексу 

України, відповідальність за їх вчинення настає відповідно до Кримінального 

кодексу України; 

терористична діяльність - діяльність, яка охоплює: 

планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; 

підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними 

особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних 

цілях; 



організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань 

(злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення 

терористичних актів, так само як і участь у таких актах; 

вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; 

пропаганду і поширення ідеології тероризму; 

проходження навчання тероризму; 

виїзд з України та в’їзд в Україну з терористичною метою; 

фінансування та інше сприяння тероризму; 

терорист - особа, яка бере участь у терористичній діяльності. 

Детальніше і в більшому обсязі з Законом України Про боротьбу з 

тероризмом Ви можете ознайомитись за посилання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text. 

 

Як Ви можете протидіяти тероризму? 

Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах 

своєї компетенції, є: 

Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній 

системі боротьби з терористичною діяльністю; 

Міністерство внутрішніх справ України; 

Національна поліція; 

Міністерство оборони України та інші державні структури. 

Громадяни України, на засадах довіри і співпраці, можуть повідомити про 

будь-які факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, наміри 

здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-

підривної діяльності на електронну скриньку callcenter@ssu.gov.ua та 

цілодобовий безкоштовний телефон довіри Служби безпеки України  0-800-

501-482. 

Кожен з нас повинен бути обізнаним та пильним, щоб не бути втягненим в 

терористичну діяльність чи не стати жертвою терористів.   
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