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ФІЛОСОФСЬКІ ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ 
ТЕРОРИСТИЧНИХ ЗАГРОЗ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

В умовах глобальних викликів, транснаці-
онального співробітництва, трансформацій, 
терористичні загрози виступають дивер-
сифікованим політико-соціальним явищем, 
яке уособлює насильницькі дії, погрози чи 
диверсійні атаки, що здійснюються одноосо-
бово або групою осіб для досягнення політико-
економічних, соціальних чи релігійних цілей 
опосередком примусу, погроз чи залякування. 

Визначено, що тероризм – це інструмент 
примусу та протиправного протистояння 
чинним суспільним та законодавчим нор-
мам, платформою якого виступає насиль-
ство.

У статті на основі контент-аналі-
зу наукових розвідок сформульовано осно-
вні детермінанти  терористичних загроз в 
умовах глобальних викликів; обґрунтовано 
філософсько-правові платформи тероризму; 
окреслено кореляційні зв’язки між  рівнем 
терористичних загроз та рівнем соціально-
го розвитку; проаналізовано взаємозв’язок 
медійного й інтернет-контенту з «популяри-
зацією» такого типу кримінальних правопо-
рушень. 

Враховуючи динаміку зростання показ-
ників так званої «кіберзлочинності», стат-
тю 1 Закону України «Про боротьбу з теро-
ризмом», викласти з доповненням у такій 
редакції: «тероризм - суспільно небезпечна ді-
яльність, яка полягає у свідомому, цілеспря-
мованому застосуванні насильства шляхом 
захоплення заручників, підпалів, убивств, 
тортур, залякування населення та органів 
влади, втручання в роботу цифрових ме-
реж та електронних комунікаційних систем 
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або вчинення інших посягань на життя чи 
здоров’я ні в чому не винних людей або погро-
зи вчинення злочинних дій з метою досягнен-
ня злочинних цілей».
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Постановка проблеми
В умовах глобалізації, транснаціональ-

ного співробітництва, трансформаційних 
перетворень, негативним небезпечним яви-
щем виступають терористичні загрози, які є 
вагомим чинником безпеки держави та між-
народної спільноти. Тероризм виступає ди-
версифікованим політико-соціальним яви-
щем, яке трактується як насильницькі дії, 
погрози чи диверсійні атаки, що здійсню-
ються одноособово або групою осіб для до-
сягнення політико-економічних, соціальних 
чи релігійних цілей опосередком примусу, 
погроз чи залякування. В умовах агресив-
ної політики Російської Федерації, що спри-
чинює дестабілізацію соціальних настроїв, 
поширення терористичної діяльності ди-
версійних угруповань на тимчасового оку-
пованих територіях, філософсько-правова 
проблематика трактування сучасних детер-
мінант терористичних загроз, набуває осо-
бливої ваги. 

Мета статті
Здійснити спробу нaукoвого aнaлiзу фі-

лософсько-правової платформи формування 
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сучасних детермінант терористичних загроз 
у час глобальних викликів та оптимізації 
векторів протидії ризикам тероризму. 

Ступінь дослідженості теми
Вивченню проблематики терористичних 

загроз, їх філософсько-правової інтерпрета-
ції присвячено наукові доробки таких уче-
них філософів-правників, як: О. В. Акуль-
шина, В. Ф. Антипенка, А. М. Бабенка, 
О. Ю. Баличева, М. М. Бунчука, К. Є. Вой-
товського, В. О. Глушкова, В. П. Горбуліна, 
В. К. Грищука, Б. М. Головкіна, А. О. Да-
нилевського, Ю. Б. Данильченка, С. О. До-
пилки, В. В. Драного, В. М. Дрьоміна, 
О. О. Дудорова, В. П. Ємельянова, О. Г. За-
рубу, А. Ф. Зелінського, Д. Ю. Золотухі-
на, Ю. А. Іванова, А. Е. Ізетова, М. В. Кар-
чевського, І. М. Копотуна, О. М. Костен-
ка, І. О. Криворучка, В. Н. Кубальського, 
С. С. Кудінова, М. М. Кучерука, В. А. Ліпка-
на, Ю. В. Луценка, Л. М. Ляшенка, А. О. Мі-
сюри, С. М. Мохончука, Л. І. Мошкову, 
В. Я. Настюка, Л. В. Новікова, В. Г. Пи-
липчука, М. В. Рибачука, І. М. Рижова, 
О. О. Резнікову, А. В. Саміла, М. В. Семикі-
на, В. В. Середи, І. Р. Серкевич, О. О. Сте-
панченка, В. П. Тихого, Г. П. Фердмана, В. 
І. Шакуна, С. С. Яценка та ін. Проте біль-
шість праць мають оглядовий характер або 
стосуються аспектів проблеми виявлення 
і розслідування кримінальних правопору-
шень, пов’язаних із терористичними загро-
зами, що потребує подальших розвідок у цій 
площині. 

Виклад основного матеріалу
Тероризм - суспільно небезпечна ді-

яльність, яка полягає у свідомому, ціле-
спрямованому застосуванні насильства 
шляхом захоплення заручників, підпалів, 
убивств, тортур, залякування населення 
та органів влади або вчинення інших по-
сягань на життя чи здоров’я ні в чому не 
винних людей або погрози вчинення зло-
чинних дій з метою досягнення злочин-
них цілей [1]. 

Тероризм – це інструмент примусу та 
протиправного протистояння суспільним та 
чинним законодавчим нормам, платформою 
якого виступає насильство.

Терористичні атаки часто спрямовані на 
цивільне населення [2], не тільки загрожую-
чи життю та майну людей, але й впливаючи 
на порядок та стабільність усього суспільства 
[3]. Терористичні атаки, як «нетрадиційні» 
надзвичайні ситуації, часто призводять до 
великої кількості жертв і мають величезний 
соціальний вплив.

Поширеним трактуванням феномену 
«тероризм» на теренах Європейського Со-
юзу є наступне: «акт, який спрямований 
на залякування населення, примушування 
органів державної влади або міжнародних 
організацій до виконання чи навпаки, не-
виконання певних дій, дестабілізацію або 
руйнування фундаментальної політичної, 
конституційної, економічної або соціальної 
структури країни чи міжнародної організа-
ції» [4]. 

У США популяризується класифікація 
тероризму за видовими чинниками, деклару-
ється поділ на «домашній» та «міжнародний» 
тероризм. «Домашній тероризм» – це дії, 
спрямовані на порушення кримінального за-
конодавства США, небезпечні для людського 
життя, які мають на меті залякати цивільне 
населення, вплинути на політику держави 
через масові руйнування, вбивства чи викра-
дення, вчинені на території США» [5].

Домінантою сучасного тероризму висту-
пає тиражування, копіювання, що досить 
часто викликане інформацією масмедіа, які 
мимоволі репрезентують алгоритм реаліза-
ції  терористичного акту. «Недоліком» гло-
балізації, у контексті терористичних загроз, 
вважаємо нівелювання кордонів, масовість 
ураження фейково-провокативною інфор-
мацією, наявність офіційно неконтрольова-
них логістичних потоків, зокрема торгівлі 
зброєю. 

Терористична діяльність – діяльність, 
яка охоплює:

- планування, організацію, підготовку 
та реалізацію терористичних актів;

- підбурювання до вчинення теро-
ристичних актів, насильства над фізичними 
особами або організаціями, знищення мате-
ріальних об’єктів у терористичних цілях;

- організацію незаконних збройних 
формувань, злочинних угруповань (злочин-
них організацій), організованих злочинних 
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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 те-

роризму [1].
Феномен тероризму пов’язаний з про-

блемою насильства загалом і насильства 
за владними повноваженнями, зокрема. З 
огляду на це, тероризм є не лише своєрід-
ним виявом зневіри, але й формою протесту 
проти етнічного, релігійного, гендерного, 
соціального та політичного утиску. 

Причинами популяризації терористич-
них загроз, передусім, є політичні важелі:

- тероризм знижує ефективність 
управління суспільством і, як наслідок, ре-
гулювання соціально-політичних процесів; 

- послаблюючи державні та суспільні 
структури, тероризм виступає живильним 
середовищем для утворення та посилення 
впливу в суспільстві опозиційних антикон-
ституційних утворень; 

- активізуючи морально-психологіч-
ний вплив на населення, тероризм викликає 
хаос, провокації, ускладнення, озлобленість 
людей стосовно один одного, що використо-
вується ним у своїх політичних цілях; 

- виходячи за межі державних кордо-
нів, створюючи транснаціональні злочинні 
структури, тероризм набуває міжнародного 
характеру і становить небезпеку для всього 
міжнародного співтовариства [6, с. 13].

В умовах сьогодення світові війни і від-
криті міждержавні конфлікти відходять у 
небуття, визначальною стає боротьба за  
сфери впливу,  ринки збуту, домінування 
у глобальному економічному просторі. Ін-
струментарієм досягнення окресленої мети 
виступає симбіоз політико-економічних ва-
желів впливу та терористичних методів «ві-
йни низької інтенсивності». 

Зазвичай, тероризм властивий держа-
вам із суттєвою диференціацією суспільних 
верств населення: « … в бідних, нерозвину-
тих державах, що перебувають на найниж-

чих рівнях економічного і соціального роз-
витку, проявів політичного екстремізму і те-
роризму у чистому виді практично не існує. 
Разом із тим, у державі, де багатству незна-
чної меншості населення протиставляється 
злиденність більшості людей і панує зневіра 
у те, що можливо що-небудь змінити закон-
ними засобами, існують усі передумови для 
його виникнення» [6]. 

Еволюція терористичних загроз спри-
чинена численними факторами, які перма-
нентно диференціюються відповідно до сус-
пільних викликів:

- терористичні загрози еволюціонува-
ли від групових актів до злочинів поодино-
ких осіб, які  часто радикалізуються у соці-
альних мережах та оперативно мобілізують-
ся до насильства;

- медійна та мережева популяризація: 
екстремістська діяльність популяризується 
шляхом файлообмінного контенту, розроб-
ки глобальних ігрових додатків.

Контент-аналіз наукових розвідок дає 
змогу виокремити істотні ознаки сучасного 
тероризму: 

- злочинний спосіб досягнення мети 
шляхом реалізації насильницьких дій; 

- дуальний характер об’єкта насиль-
ства (об’єкт терористичного впливу – кінце-
вий стратегічний об’єкт); 

- формування панічних настроїв, стра-
ху та психолого-емоційної напруги; 

- публічність та гласність такого типу 
суспільно небезпечних діянь.

Як негативне соціально-політичне яви-
ще, тероризм несе низку ендогенних та 
екзогенних ризиків, адже до його складу, 
згідно з позицією Interpol включають: ор-
ганізований тероризм у зонах конфлікту, 
іноземних бойовиків-терористів, радикалі-
зованих «вовків-одинаків» та напади з ви-
користанням хімічних, біологічних, радіо-
логічних, ядерних і вибухових матеріалів 
[7].

У вітчизняному законодавчому полі чіт-
ко регламентоване поняття «терористич-
ний ризик» [8],  як визначення ступеня за-
грози вчинення терористичного акту щодо 
об’єкта можливих терористичних посягань, 
ступінь уразливості такого об’єкта до мож-
ливих терористичних посягань та можливі 
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негативні наслідки від терористичного акту 
щодо такого об’єкта.

Терористичні групи продовжують під-
бурювати та вербувати прихильників по 
всьому світу, особливо зараз, використовую-
чи соціальні мережі та зашифровані онлайн-
платформи, і, як чітко сказано у звіті SG, це 
посилилося через вплив пандемії Covid-19 
[9].

Терористичні організації спонукають 
окремих фізичних осіб, зазвичай, молодих 
людей, залишати власні домівки й подоро-
жувати в зони конфлікту (Ірак,  Сирія, Лівія, 
Афганістан). З метою запобігання вільному 
пересуванню радикально налаштованих 
осіб дедалі більшої ваги набуває ідентифіка-
ція осіб за допомогою біометричних даних.

Підтвердженням вищезазначеному ви-
ступають показники Global Terrorism Index 
(GTI) (Глобальний індекс тероризму). За 
останніми оприлюдненими офіційними да-
ними [10], Україна перебуває на 65 рейтин-
говій позиції (із 163) з показником індексу 
тероризму 1,586 із 10; Сполучені Штати Аме-
рики – 1 (8,049); Індія – 2 (7,343); Ізраїль – 6 
(6,79); Іспанія – 19 (4,999); Велика Британія 
– 21 (4,303); Туреччина – 23 (4,161); Франція 
– 29 (3,739); Греція – 37 (3,419); Італія – 50 
(2,621); Німеччина – 51 (2,463).

Отже, тероризм – це вияв конкретних 
суспільно небезпечних дій, до яких доціль-
но віднести: насильницькі дії над особою; 
серйозне пошкодження майна; створення 
загрози життю особи (крім особи, яка вчи-
няє дію); створення серйозного ризику для 

здоров’я або безпеки населення або части-
ни населення; дії, спрямовані на серйозні 
перешкоди або серйозні порушення роботи 
електронної системи [11]. Запропоновані 
іноземними ученими детермінації тракту-
вання тероризму, як негативного суспільно-
небезпечного соціального явища, на нашу 
думку, могли б вважатись слушними, але 
містять низку сугубо оціночних категорій.

Останнім часом ймовірність поширення 
тероризму в Україні набуває загрозливого 
характеру, чому сприяють:

- активізація в Україні сепаратист-
ських рухів та провокування таких настроїв 
у місцях компактного проживання націо-
нальних меншин;

- агресивні дії Російської Федерації 
відносно України, у тому числі в Азово-Чор-
номорському регіоні;

- наявність на території України ве-
ликої кількості найбільш уразливих об’єктів 
можливих терористичних посягань;

- зростання рівня злочинності, 
пов’язаної з незаконним обігом вогнепаль-
ної зброї, боєприпасів, вибухових і отруй-
них речовин та інших засобів масового ура-
ження;

- посилення інтересу до України з 
боку міжнародної організованої злочиннос-
ті у сферах незаконної міграції, легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, контрабанди зброї, небез-
печних матеріалів та наркотичних засобів, 
відходів біологічних та хімічних речовин, 
ядерних матеріалів;

Таблиця 1
Динаміка кримінальних правопорушень, пов’язаних із терористичними загрозами за 

2017-2021 рр
Кримінальні правопорушення 2017 2018 2019 2020 2021

Терористичний акт (ст. 258 КК України) 1385 950 909 430 326
Втягнення у вчинення терористичного акту (ст. 
258-1 КК України)

1 0 1 0 1

Публічні заклики до вчинення терористичного 
акту (ст.258-2 КК України)

0 5 2 4 4

Створення терористичної групи чи 
терористичної організації (ст.258-3 КК України) 

277 175 164 118 124

Сприяння вчиненню терористичного акту  
(ст.258-4 КК України) 

2 0 1 1 1

Фінансування тероризму (ст.258-5 КК України) 74 51 33 32 37
*сформовано на основі [12]
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- внутрішні міграційні процеси, у тому 
числі спричинені збройною агресією Росій-
ської Федерації проти України, а також за-
гострення міграційної кризи у світі [8].

Попри фактичні високі ризики терорис-
тичних проявів, спостерігається тенденція 
зниження кількості зареєстрованих кримі-
нальних правопорушень, пов’язаних із те-
рористичними загрозами (табл. 1), зокре-
ма, кількість облікованих правопорушень 
за статтею 258 КК України зменшилась на 
1059 правопорушень; за статтею 258-3 КК 
України – на 153 правопорушення.

Концепцією боротьби з тероризмом [8] 
регламентовано вектори запобігання, ви-
явлення та зупинення терористичної діяль-
ності, зокрема:

1) удосконалення норм чинного законо-
давства у частині запобігання та протидії те-
рористичним загрозам;

2) посилення кримінальної відповідаль-
ності за терористичну діяльність;

3) перманентний інформативний моні-
торинг потенційних терористичних ризиків 
та загроз;

4) розроблення та удосконалення алго-
ритму протидії терористичним загрозам;

5) налагодження механізмів взаємодії та 
уніфікація протоколів реагування на про-
яви тероризму суб’єктів протидії тероризму 
на глобальному та національному рівнях;

6) формування у громадян «антитерорис-
тичної грамотності» та набуття компетенцій 
протидії терористичним загрозам;

7) імплементація інноваційних методів 
протидії тероризму;

8) удосконалення механізму пошуку та 
обробки інформації, у тому числі, за резуль-
татами фінансового моніторингу.  

Враховуючи динаміку зростання показ-
ників так званої «кіберзлочинності», статтю 
1 Закону України «Про боротьбу з терориз-
мом» [1], викласти з доповненням у такій ре-
дакції: «Тероризм - суспільно небезпечна ді-
яльність, яка полягає у свідомому, цілеспря-
мованому застосуванні насильства шляхом 
захоплення заручників, підпалів, убивств, 
тортур, залякування населення та органів 
влади, втручання в роботу цифрових ме-

реж та електронних комунікаційних систем 
або вчинення інших посягань на життя чи 
здоров’я ні в чому не винних людей або по-
грози вчинення злочинних дій з метою до-
сягнення злочинних цілей».

Висновки
Філософія тероризму не корелюється із 

засадами та постулатами природного й нор-
мативного права, не підкоряється ні при-
родно правовій, ні позитивно-правовій док-
тринам. Світоглядна платформа тероризму 
виступає як квазіфілософія, призначення 
якої полягає в «обслуговуванні» певних со-
ціально-політичних програм. 

Тероризм, як перманентна загроза без-
пековому середовищу, спотворює загально-
прийняті звичаєві суспільні норми, наголо-
шуючи на частковій неефективності (безді-
євості) загальноприйнятих правил й прото-
колів протидії. 

Властиво, передумовою ефективної бо-
ротьби з будь-якими викликами є тотальна 
поінформованість про політико-правовий і 
філософський підхід та детермінанти аналі-
зованого явища.

В умовах сьогодення, світові війни і від-
криті міждержавні конфлікти відходять у 
небуття, визначальною стає боротьба за  
сфери впливу,  ринки збуту, домінування у 
глобальному економічному просторі. 

Інструментом протидії терористичним 
загрозам не можуть слугувати автономно си-
лові методи державних інституцій. Активна 
участь громадянського суспільства, нетер-
пимого до політичного радикалізму та ідео-
логічних крайнощів, виступатиме доповне-
нням до заходів держави й гарантуватиме 
успіх у протистоянні.

Література
1. Про боротьбу з тероризмом: Закон 

України від 20.03.2003 р., № 638-IV. Дата 
оновлення: 01.01.2022. URL : https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text (дата 
звернення : 13.01.2022).

2. Kaye, D.D. More Freedom, Less Terror?: 
Liberalization and Political Violence in the Arab 
World; RAND Corporation: Santa Monica, CA, 
USA, 2008



174Наше право № 1, 2022

Філософія та психологія права

SUMMARY 
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