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THE TERRORISM AND ANTI-TERRORIST SAFETY 

Abstract. A brief overview of the essence of terrorism in the present conditions is given. The ways of combating 
terrorist groups and ways of occurrence are described. 
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Тероризмом є небезпечна суспільна діяльність, яка спрямована на свідоме та цілеспрямоване 

насильство, під час якого відбувається захоплення заручників, відбуваються вбивства, підпали, 
залякування мирного населення та вищих чинів, або ж інше вчинення дій, які посягають на життя чи 
здоров'я невинних громадян. Також до тероризму можна віднести вчинення погроз, злочинів для 
здійснення злочинних цілей. Для партизанського руху під час війни вчинення вище перерахованих 
дій до тероризму не відносяться [1]. Психічне насилля – це переконання, ідеї, погляди, людські 
думки, які змушують руйнувати моральні основи людини, організацій або ж і усього суспільства. 

Основами інформаційного тероризму вважається інформаційний вплив, який складається з 
інформаційної війни, атаки або агресії [2, 3]. 

В ХХ столітті людство зіткнулося з такою проблемою, як тероризм та його різкою активністю на 
різних рівнях, таких, як: міжнародному, регіональному та національному рівні. Хоча термін тероризм 
та його зародження було відомо ще раніше на декілька століть, але на сьогоднішній день такого роду 
масштаби і важкість наслідків від якого страждають не тільки супротивники, а і мирне населення 
набуло особливої небезпеки та перейшло на новий рівень загрози для областей, регіонів, а також і 
цілих держав [4-8]. 

Тероризм можна назвати складним, згубним та суперечливим явищем для суспільної стабільності 
людей і можна поділити на три елементи [9]: 

• встановлення соціально-політичної концепції, яка має ідеологію терористичної діяльності, що 
вміщують в себе примус, залякування та погрози; 

• терористичні, бойові та воєнізовані організації, підрозділи, угруповання, та інші структури, що 
створені автономно або ж за рахунок суспільно-політичних управлінь, різних структур; 

• терористичні дії з причиненням насилля та створенням демонстративних терористичних дій. 
Наслідком усіх цих дій, характерним для всіх країн, є утворення та існування тероризму. 
Терористична акція – це створення злочинної дії терористичної форми у вигляді підпалу, 

застосування вибухівки, що в подальшому приводить до вибуху, використання ядерної вибухівки, 
радіоактивних, біологічних, токсичних, отруйних вибухових пристроїв та речовин. Загроза життю 
державного або громадського урядовця, захоплення та утримання заручників, викрадення людей, 
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пошкодження майна шляхом створення небезпечно-аварійної ситуації, яка загрожує життю або 
здоров'ю людини. 

Боротьба з тероризмом є дуже актуальною в наш час, але разом із тим є дуже складним завданням, 
в яке входить розвідка, контррозвідка, оперативний розшук та аналітична робота [10]. Правильно 
виконані усі дії дозволяють виявити терористичні угруповання на початку їх створення та 
запобігання терористичним атакам ще до їх створення [11]. 

На сьогодні в Україні оперативну роботу для організації дій проти тероризму виконує Служба 
безпеки України, Міністерство внутрішніх справ та ін. Для знищення терористичних груп 
використовуються групи спецпризначенців такі як ОМОН, спецназ, "Беркут" та ін. 

Отже, можна сказати, що в наш час терористичні акти з кожним разом виражають ще більший 
антигуманний характер, адже їх відрізняє ще більше замахів на життя здоров'я людей при зменшенні 
посягань на матеріальні речі людей. Збільшення випадків вбивств на замовлення, збільшення жертв 
серед мирного населення під час терористичних актів та посилення жорстокості серед терористів, що 
зумовлюється їхніми діями. Однак на сьогодні ведеться робота щодо протидії терористам та 
розроблено ефективні способи боротьби з терористичними угрупованнями. 
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