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МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ  

В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Проблема міжнародного тероризму є ключовим викликом ХХІ століття і 

залишається широко обговорюваним питанням цілого світу. Держави, 

міжнародні та громадські організації вже довгий період часу намагаються 

розробити дієвий механізм по боротьбі та попередженні цього руйнівного 

явища, наслідком якого стає дестабілізація суспільного ладу, порушення 

міжнародної безпеки та життя сотень людей земної кулі.  

Для ефективної протидії феномену міжнародного тероризму, перш за все, 

необхідно дослідити походження та сутність поняття «міжнародний тероризм», 

зокрема чітко окреслити рамки, які ним охоплюються, виокремити його ключові 

ознаки, адже неправильне трактування терміну «міжнародний тероризм» 

призводить до асиміляції його з іншими суспільно-небезпечними явищами.  

За роки вивчення терористичної діяльності у світовій науці сформувалось 

багато трактувань міжнародного тероризму, але єдино визнаного поняття досі 

не існує. Саме тому лише умовно можна говорити про збірне визначення, яке 

включає в себе ознаки ряду злочинів, які світова спільнота відносить до таких 

за допомогою міжнародних договорів. 

Варто звернути увагу на той факт, що в Україні досі не вироблено 

нормативно-правового акту, що стосувався б виключно питання міжнародного 

тероризму та механізму його протидії. Дане негативне явище згадується в 

контексті документів, що стосуються питання тероризму. 

В 1998 році в Україні відбулась перша спроба прийняття закону у сфері 

боротьби з тероризмом шляхом внесення змін до кримінального та 

кримінально-процесуального кодексів України. Одним з пріоритетів такої 

діяльності був моніторинг проблематики, пов’язаної з терористичними діями. 

Проте було з’ясовано, що у разі набрання чинності Закону у тій редакції 

відбудеться суттєвий вплив на дотримання прав і свобод людини через 



м. Острог, 7-8 квітня 2017 р. │ 127 

 

зловживання правом. Крім того, цей закон фактично порушував міжнародні 

стандарти щодо права людини на особисту недоторканість, закріпленого у 

статті 3 Загальної Декларації прав людини 1948 року, статті 9 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права 1966 року та, зрештою, Конституції 

України (стаття 29). Внаслідок цього законопроект був ветований 

Президентом України. 

Згодом в Україні був прийнятий Закон «Про боротьбу з тероризмом» від 

20.03.2003 року, який чітко закріпив поняття «міжнародний тероризм». Так, 

відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1 вище згаданого Закону «міжнародний тероризм – 

це здійснювані у світовому чи регіональному масштабі терористичними 

організаціями, угрупуваннями, у тому числі за підтримки державних органів 

окремих держав, з метою досягнення певних цілей суспільно небезпечні 

насильницькі діяння, пов’язані з викраденням, захопленням, вбивством ні в 

чому не винних людей чи загрозою їх життю і здоров’ю, зруйнуванням чи 

загрозою зруйнування важливих народно-господарських об’єктів, систем 

життєзабезпечення, комунікацій, застосуванням чи загрозою застосування 

ядерної (ядерний тероризм), хімічної, біологічної та іншої зброї масового 

ураження» [1]. Відповідно до цього визначення, об’єктами посягання 

міжнародних терористів виступають життя і здоров’я людей, народно-

господарські об’єкти, системи життєзабезпечення, комунікації. Способами 

вчинення міжнародного тероризму відповідно до українського законодавства 

є викрадення, захоплення, вбивства людей, зруйнування чи спроби такого 

зруйнування об’єктів, застосування зброї. 

Окрім цього, зауважимо, що аналогічне поняття закріплене у Наказі 

Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури України, Служби 

безпеки України «Про затвердження Інструкції про порядок превентивного 

затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних 

до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування 

в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції» від 26.08.2014 року [2].  

В свою чергу, варто звернути увагу на те, що Кримінальний кодекс 

України у розділі ІХ передбачає відповідальність за вчинення дій, пов’язаних 

з тероризмом (ст. 258, 258
1
, 258

2
, 258

3
, 258

4
, 258

5
) [3]. Згадок про явище 

міжнародного тероризму, в тому числі відповідальності за нього немає.  

Аналізуючи світову тенденцію до поширення міжнародної терористичної 

діяльності, в тому числі і в Україні, можна припустити, що доцільніше 

сьогодні звернути свою увагу на розвиток та аналіз проблеми саме 

міжнародного тероризму, який є організованою, чітко продуманою та 

цільовою діяльністю, що несе у собі загрозливий характер наднаціонального 

характеру.  

Одним із останніх документів в даному напрямку стала Резолюція Ради 

Безпеки ООН 2322 (2016) від 12 грудня 2016 року, одним з авторів якої була 

саме Україна. Відповідно до неї, тероризм у всіх його формах та проявах 

визнається однією з найнебезпечніших загроз світу і безпеки. Задля перемоги 

над тероризмом варто активно співпрацювати державам, а також 

міжнародним та регіональним організаціям [4]. 
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Зважаючи на це, а також на сучасний стан проблеми міжнародного 

тероризму, варто визнати той факт, що жодна держава у світі не в змозі 

самостійно справитись з навалою цього руйнівного явища. Саме тому світовій 

спільноті дуже важливо вже сьогодні приступити до вироблення єдиного 

уніфікованого закону, що стосуватиметься міжнародного тероризму, а 

головне – механізму його протидії. У разі розробки та прийняття такого 

правового документу змін зазнають і національні законодавства, які необхідно 

буде привести у відповідність до нього. 
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НЕДОСТАТКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ МЕДИЦИНСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН УКРАИНЫ 

 

В соответствии со статьей 49 Конституции Украины «Каждый имеет право 

на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование» [3]. 

За нарушение данного права предусмотрена как гражданская, так и 

уголовная ответственность. 

В системе гарантий прав человека на жизнь и здоровье, как величайших 

ценностей, уголовное право представлено Уголовным Кодексом Украины.  

УК ставит своей задачей правовое обеспечение охраны прав человека от 

преступных посягательств и создание условий для предотвращения их 

возникновения.  

Однако анализируя уголовное законодательство, мы сталкиваемся с 

абсолютной неразберихой с терминами по правам человека, 

неоднозначностью их определения, отсутствием четко регламентированных 


