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САКРИФІКАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ НЕБЕЗПЕКИ 
ПОШИРЕННЯ ЕТНОРЕЛІГІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ 

Етнорелігійний тероризм справедливо визнається однією з най-
більш значних проблем сьогодення. Небезпечність етнорелігійного 
тероризму полягає в тому, що його прояви не обмежуються геогра-
фічними кордонами між державами і спрямовані на спричинення 
знаної фізичної, матеріальної та моральної шкоди особам та соціаль-
ним інститутам, які належать до різних релігій, народів, цивілізацій, 
надаючи цьому явищу міжнародного масштабу. Разом з тим слід від-
значити й іншу небезпеку етнорелігійного тероризму, а саме залу-
чення до рядів терористичних угрупувань широких мас населення, 
що створює серйозні виклики нормальному соціальному і правовому 
розвитку держави.  

За семантичною ознакою англомовні дослідники виділяють два 
типи жертв терористичних атак: 1) активна жертва (sacrifice); 2) па-
сивна жертва (victim). В українській мові не існує прямого аналогу 
такого розподілу. Активними жертвами тероризму зазвичай нази-
вають терористів-фанатиків, які прагнуть досягти своїх злочинних 
цілей ціною самопожертви, а часто й самознищення. Кримінологи 
виділяють їх в окремий тип жертв, які є одночасно і терористами, і 
жертвами втягнення у терористичну діяльність. З. П. Шепарович на-
виває таких терористів самовіктимізованими злочинцями (self-
victimized perpetrators) [1, p. 22]. У зв’язку з цим західні кримінологи 
розрізняють процеси сакрифікації і віктимізації населення [2, p. 69]. 
Під сакрифікацію населення в контексті небезпек поширення етно-
релігійного тероризму пропонуємо розуміти залучення до діяльності 
етнорелігійних терористичних угрупувань значної кількості прихи-
льників з ідеалізованим уявленням про діяльність терористів. Таким 
чином сакрифікація охоплює як зовнішні, так і внутрішні сторони 
людської поведінки. 

Соціологи відмічають, що сучасний тероризм має всі особливості 
та ознаки глобального мережевого проекту. Серед таких ознак  
О. Г. Леонова насамперед називає наявність фігури духовного лідера 
та застосування маніпулятивних технологій, що стосуються маніпу-
лювання масовою свідомістю. Усіх потенційних екстремістів та теро-
ристів дослідниця називає жертвами маніпулятивного управляння, 
зміст якого полягає в політичному впливі на ментальні установки 



Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2017 

 333 

груп осіб з метою примушування їх до вчинення певних дій або від-
мови від таких дій [3]. Жертвами втягнення у терористичну діяль-
ність націоналістичних або релігійних угрупувань стають переважно 
соціально та матеріально незахищені молоді люди, які через вікову 
та психологічну незрілість демонструють максималізм в оцінках і 
судженнях, значну залежність від сторонньої точки зору. Під час сво-
їх вербувальних практик терористи користуються маніпулятивними 
психологічними засобами, як правило, використовують просту, ме-
тафоричну мову, повторювальні та самомедитативні вирази, які 
знижують здатність осіб до самостійного міркування.  

Сакрифікації населення етнорелігійними терористичними угру-
пуваннями також сприяють якісні зміни в сучасних релігійних течі-
ях. Наприклад, в ісламі знову відроджується ідеал мучеництва, акту-
алізуються есхатологічні компоненти, що вміло використовується 
лідерами терористичних угрупувань [4, с. 56–58]. Цей феномен тісно 
пов’язаних з духовними та політичними потребами сучасної мусуль-
манством цивілізації, яка не в змозі отримати негайні та вагомі пере-
ваги у конкурентному протистоянні країнам Західної демократії. За-
стосовуючи суворі релігійні практики в буденному житті та 
використовуючи самопожертву терористів-смертників в етнорелі-
гійному протистоянні, іслам намагається демонструвати свою пере-
вагу та виражає духовний протест проти політичного та ідеологічно-
го домінування матеріалізму західної цивілізації.  

На жаль, діти також все частіше залучаються до злочинної дія-
льності етнорелігійних терористичних угрупувань. Хоча точна ста-
тистика з цього приводу відсутня, Глобальний індекс тероризму під-
тверджує тенденцію підвищення частоти залучення дітей до 
терористичних угрупувань, у тому числі використання їх в якості 
терористів-смертників. Так, наприклад, шокуючим є теракт, що від-
бувся в січні 2015 р. на Понеділковому базарі в Майдуґурі, Нігерія, в 
результаті якого вибух бомби, закріпленій на десятирічній дівчинці, 
забрав життя більше 20 людей [5, p. 54]. Діти та молодь стають ідеа-
льною зброєю в руках терористів, тому підвищена віктимність за-
значених вікових категорій осіб має бути врахована від час розробки 
заходів віктимологічної профілактики етнорелігійного тероризму. 

Не слід недооцінювати ризики поширення міжнародних проявів 
етнорелігійного тероризму на територію України. На сьогоднішній 
день фахівці Національного інституту стратегічних досліджень від-
значають перетворення потенційних загроз етнорелігійного терори-
зму у реальне використання України міжнародними терористични-
ми організаціями в якості «транзитної» держави для переправлення, 
перепочинку, лікування та вербування нових членів. Так за останній 



Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2017 

 334 

час співробітниками СБУ було виявлено та блоковано декілька тран-
зитних каналів переправлення іноземних бойовиків міжнародної 
терористичної організації «Ісламська Держава»: у Харкові оператив-
ники спецслужби виявили приватну квартиру, що використовувала-
ся для тимчасового переховування членів цієї організації, які мали 
намір транзитом виїхати в сирійсько-іракську зону бойових дій; у 
Дніпрі було затримано вихідця з однієї з колишніх республік Радян-
ського Союзу, якого розшукував Інтерпол та який брав безпосеред-
ню участь у вербуванні та переправленні прихильників «Ісламської 
держави» з країн Центральної Азії до Сирії, забезпечував їх коштами, 
місцями проживання та проїзними документами [6, с. 14]. Відповід-
но, навіть з першого погляду суто локальні прояви етнорелігійного 
тероризму не можуть бути пояснені тільки місцевими чинниками, а 
мають бути проаналізовані в контексті тенденцій міжнародної теро-
ристичної діяльності. Сакрифікації населення України етнорелігій-
ними терористичними угрупуваннями сприяють наступні фактори: 
наявність значної кількості громадян, які мають навички володіння 
зброєю та військову підготовку, збільшення обсягу незаконного обі-
гу зброї в Україні, низькі рівень життя населення та високий рівень 
безробіття, активне використання терористами новітніх комуніка-
ційних технологій в своїй діяльності для здійснення вербувальної 
роботи, підтримання зв’язку зі своїми осередками, надання своїм 
прихильникам та послідовникам інструкцій щодо особливостей під-
готовки та здійснення терористичних атак тощо. За різними оцінка-
ми на теперішній час існує не менше 5000 сайтів, створених терорис-
тичними організаціями [6, с. 6]. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що терористи піджи-
влюються майже невичерпаним людським ресурсом для отримання 
зазомбованих виконавців своїх злочинних планів і одночасно підкрі-
плюють віру учасників терористичного руху і просто його симпати-
ків шляхом штучної міфологізації образу мучеників-терористів, які 
загинули в нерівній війні. За наявності всіх необхідних умов осіб, які 
були втягнуті в діяльність етнорелігійних терористичних угрупу-
вань з використанням маніпулятивних практик, на наш погляд, слід 
визнавати жертвами цього злочину. Вбачається, що ризики сакрифі-
кації широких мас населення держав мають бути неодмінно врахо-
вані від час розробки заходів протидії актам етнорелігійного теро-
ризму як на національному, так і на міжнародному рівнях. 
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СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Державна прикордонна служба України (далі – ДПС України) є 
правоохоронним органом спеціального призначення. Відповідно до 
ст. 10 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» 
органи охорони державного кордону безпосередньо виконують пос-
тавлені перед ДПС України завдання щодо забезпечення недотор-
канності державного кордону України. Основною оперативно-
службовою ланкою ДПС України, на яку покладаються охорона пев-
ної ділянки державного кордону самостійно чи у взаємодії з іншими 
органами охорони державного кордону та Морською охороною, за-
безпечення дотримання режиму державного кордону і прикордон-
ного режиму, а також здійснення в установленому порядку прикор-
донного контролю і пропуску через державний кордон України та до 
тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, 
вантажів є – прикордонний загін [1]. 


