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ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ ТЕРОРИЗМУ 

Запобігання тероризму – це певний намір, політична позиція, точка зору на найбільш 
важливе у системі подолання і мінімізації терористичних злочинів. У цьому сенсі можна 
вести мову про теорію запобігання тероризму, яка визначає напрями відповідної політики і 
збагачує практику. У даному випадку вбачається тісний зв’язок концепції запобігання 
тероризму зі стратегією та тактикою цього запобігання. Дана концепція становить значний 
творчий внесок у теорію і практику запобігання тероризму, оскільки є орієнтованою на 
максимальний позитивний результат і ефективність цієї діяльності.  

Найбільш перспективним напрямком сучасної державної політики запобігання 
тероризму, як видається, є його соціальне запобігання, яке незалежно від складності 
керованих суспільних відносин повинно ґрунтуватися на заздалегідь усвідомлених і 
визначених цілях суспільної життєдіяльності та передбачати реальні та законні способи їх 
досягнення.  

Отже, загальносоціальне запобігання тероризму – це система державних заходів 
правового, інституціонального й функціонального характеру зі створення антитерористичної 
нормативної бази й державних структур її застосування, а також попередження, виявлення 
та усунення причин терористичних проявів.  

У суспільній реальності така діяльність, на нашу думку, повинна виявлятися через 
колективно організовані (передусім на засадах субординації і рольової спеціалізації) 
взаємовідносини, зокрема у формі підтвердженої владою та юридичними повноваженнями 
діяльності органів державної влади, а також функціонування політичних партій, 
громадських організацій, різноманітних об’єднань та інших інститутів громадського 
суспільства, спрямованих на своєчасне виявлення та розв’язання можливих суспільно-
політичних конфліктів шляхом пошуку можливих компромісів щодо врегулювання існуючих 
спірних питань. 

До напрямків досягнення мети загальнодержавної антитерористичної політики можна 
віднести наступні регулюючі дії уповноважених владних та інших інститутів 
громадянського суспільства: 

– політичні та управлінські (усунення прогалин у законодавстві; розробка державних 
та регіональних програм, які передбачають стратегію і тактику соціально-економічного 
розвитку країни (регіону) з урахуванням наявності і гостроти у державі або конкретному 
регіоні соціально-економічних, політичних, міжконфесійних, міжетнічних проблем, 
сепаратистських настроїв, що можуть стати підґрунтям для їх розв’язання шляхом 
терористичного насильства; координація роботи різних структур і установ, спрямованих на 
виконання цих завдань; безпосередня участь у розв’язані територіальних, етнічних, 
релігійних та інших конфліктів; визначення напрямів співробітництва та міри участі 
України у міжнародних антитерористичних структурах);  

– економічні і соціальні (розробка механізмів реалізації затверджених економічних 
програм; фінансування спеціальних програм боротьби зі злочинністю; підвищення 
життєвого рівня населення; організація і контроль за реалізацією заходів з унеможливлення 
фінансування тероризму); 
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– психологічні, комунікаційні та виховні проекти (широкомасштабна робота з 
виховання громадян; активізація роботи із «соціалізації» та підвищення їх культурного 
рівня; розробка і реалізація ефективної стратегії запобігання поширенню ідеології 
тероризму; виправлення моральної деформації екстремістської свідомості за допомогою 
індивідуально-виховної роботи (психолого-педагогічні та правообмежувальні заходи), 
широке використання конструктивних можливостей ЗМІ для формування моральної 
свідомості громадян на основі позитивного образу соціально адекватного члена суспільства 
та нової національно-державної ідеології патріотичного виховання).  

Таким чином, причини й умови, які в сукупності генерують злочинну поведінку, 
повинні бути центром зосередження ранньо-профілактичних заходів, спрямованих на 
своєчасне виявлення та розв’язання суспільно-політичних конфліктів шляхом пошуку 
можливих компромісів щодо врегулювання існуючих спірних питань. Цей комплекс 
соціально-політичних заходів повинен містити регулюючі дії політичного, управлінського, 
економічного, соціального, психологічного, комунікаційного та виховного характеру.  

Можна виділити три рівні державної системи антитерористичних заходів: міжнародний, 
загальнодержавний та внутрівідомчий.  

Міжнародний рівень формується з урахуванням загальновизнаних норм і принципів 
міжнародного права, передбачає напрями, форми та механізми взаємодії держав та її 
компетентних органів у запобіганні загальним терористичним загрозам.  

Міжнародна система протидії проявам тероризму будується на наступних 
загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права: 

 – осуд актів, методів і практики тероризму (преамбула до Декларації ООН «Про заходи 
щодо ліквідації міжнародного тероризму»); 

– видача осіб, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності (преамбула до 
Європейської конвенції «Про припинення тероризму»); 

– правове співробітництво між державами в сфері боротьби з тероризмом (стаття 8 
Європейської конвенції «Про припинення тероризму»); 

– забезпечення затримання й судового переслідування осіб, причетних до терористичної 
діяльності (пункт 5 Декларації ООН «Про заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму»). 

Загальнодержавному рівню антитерористичних заходів притаманне закріплення 
концепції запобігання тероризму як загальнодержавної задачі, визначення ролі та місця в її 
виконанні різних ланок державного апарату, в тому числі правоохоронних органів.  

Відомчі системи роблять наголос на специфічних для відповідних органів запобігання 
тероризму задачах, повноваженнях, антитерористичних заходах, силах та засобах, що 
використовуються.  

Вирішення зазначених завдань можна розглядати як певні цілі на шляху загального 
результату – запобігання тероризму. Але досягнення визначеної мети потребує 
застосування різних засобів або, як їх зазвичай називають, заходів політичного, соціального, 
економічного, правового характеру. Питання про співвідношення цілей (завдань) і засобів є 
складним як у політичному, організаційному, так і в моральному планах.  

У політичній площині виникає питання щодо адекватності цілей і засобів запобігання 
тероризму окресленій меті, чи не призведе їх застосування до зворотного результату: 
поглиблення соціальної кризи, затягування або загострення міжнаціонального, конфесійного, 
релігійного чи іншого соціального конфлікту. З огляду на це актуалізується необхідність 
оцінки дій влади та кримінологічних наслідків рішень, що приймаються особами, 
уповноваженими виконувати владні функції. 

В організаційному плані необхідно вирішити, чи можливо практично здійснити ті або 
інші заходи, чи вистачить для цього часу, наявних сил та засобів, які будуть витрати. 
Оптимальне функціонування системи протидії проявам тероризму передбачає її 
ефективність у сполученні з максимальною економічністю, відсутністю зайвого.  

Дуже важливим є моральний аспект співвідношення цілей та засобів, завдань і методів 
їх розв’язання. З одного боку, суспільство, яке бажає жити за демократичними законами, 
повинно гуманізувати свою кримінально-правову політику. З іншого боку, терористичні 
акції набувають настільки небезпечного характеру, що кримінальна юстиція не здатна 
боротися з ними традиційними засобами.  
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Приклади минулого свідчать, що в країнах, де застосовувалася надмірна сила та 
невибірковість репресивних заходів у рамках зусиль з протидії тероризму, ідеологія 
терористів укріплювалася підтримкою широких прошарків населення, Переслідування й 
застосування правоохоронними органами репресивних методів призводить до радикалізації 
опозиційних рухів, провокації насильства, підриву легітимності контртерористичних 
заходів. Відсутність ненасильницьких каналів для виразу свого невдоволення і проведення 
альтернативної політики може призвести до того, що окремі групи почнуть удаватися до 
насильницьких заходів і тероризму.  

На наше переконання, перспективними є такі стратегії боротьби з тероризмом, в основі 
яких відсутні ознаки фізичного насильства, а основна увага приділяється розумному 
компромісу, що враховує інтереси конфліктуючих сторін. Дотримання їх дозволяє 
суспільству чи соціальній системі визначити оптимальний алгоритм соціального 
управління, при якому тероризм неможливий як на сучасному етапі, так і в майбутньому. 

Широке коло зазначених засобів і методів запобігання тероризму не може бути 
реалізовано з високою ефективністю без їх узгодження та поєднання в єдину науково 
обґрунтовану довгострокову програму, яка має бути вироблена та затверджена на вищому 
державному рівні. Тільки взаємоузгодженні та застосовані у комплексі засоби політики і 
дипломатії, заходи внутрішньої безпеки, розвідувальна та контррозвідувальна підтримка 
антитерористичної діяльності, активне міжнародне співробітництво у цій сфері, 
впровадження соціальних програм здатні протистояти такій небезпечній загрозі, як тероризм.  
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
СЛІДСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Реформи, що проводяться в Україні, торкнулися практично усіх сторін економічного, 
суспільно-політичного і соціально-правового життя суспільства. В умовах вдосконалення 
української державності особливо важливу роль набуває формування правової держави і 
громадського суспільства. Практика громадського життя свідчить, що вдосконалення 
системи державного управління в правоохоронній сфері повинне базуватися, передусім, на 
правовому механізмі регулювання діяльності, що включає як правове забезпечення, так і 
формування організаційних структур управління в системі органів охорони правопорядку і 
боротьби зі злочинністю.  

Особливості реалізації функцій слідчих підрозділів Національної поліції України 
формують специфіку управління цим державним органом. Багато в чому, управління цією 
діяльністю не має аналогів в інших випадках соціальної практики. Слідчий апарат 
Національної поліції України є невід’ємною частиною правоохоронної системи і своєю 
діяльністю активно впливає на соціально-політичний і соціально-психологічний клімат в 
сучасному українському суспільстві. 

Досягнутий рівень розвитку теорії управління у сфері правоохоронної діяльності 
дозволяє виділити проблему соціального наповнення правоохоронної діяльності. Ця 
проблематика завжди знаходилась в центрі уваги дослідників, проте підходи до її вивчення, 
очевидно, ніколи не будуть вичерпані. Кожен етап розвитку суспільства розкриває все нові 
сторони дійсності, по відношенню до яких, питання індивідуального, групового, 
громадського характеру перетинаються, взаємно проникають і породжують нові проблеми.  

За більш ніж двадцяти семи річну історію розвитку вітчизняної юридичної психології 
накопичений величезний масив теоретичних і емпіричних даних про генезис і структуру 
функціонування правоохоронної системи [1]. 


