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МІСце СЛужБи Безпеки укРАїни у БОРОТьБІ з ТеРОРизМОМ 
Анотація. У статті комплексно досліджено характер терористичних загроз в Україні, ступінь ураженості 
держави і суспільства від терористичних посягань, тенденції розвитку міжнародного тероризму, особли-
вості боротьби з тероризмом у сучасному світі. Також були проаналізовані статистичні дані, які свідчать 
про рівень терористичної активності в державах світу і показують, які з держав і в яких масштабах сти-
каються з терористичною загрозою. На підставі чинних нормативно-правових актів з’ясовано правовий 
статус Служби безпеки України як головного органу у загальнодержавній системі боротьби з терористич-
ною діяльністю. Проаналізувавши адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів забезпечення на-
ціональної безпеки, сформульовано завдання та функції Служби безпеки України. Надано рекомендації, 
спрямовані на удосконалення правового регулювання службово-оперативної діяльності Служби безпеки 
України у сфері протидії тероризму.
ключові слова: тероризм, Служба безпеки України, національна безпека, Антитерористичний центр 
при СБ України, протидія тероризму, міжнародне співробітництво.
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Summary. The article is investigated with the nature of terrorist threats in Ukraine, the degree of the state 
and society's involvement in terrorist attacks, the tendencies of the development of international terrorism, 
the features of the fight against terrorism in the modern world. It is also analyzed statistics, which showing 
the level of terrorist activity in the countries of the world and showing which states and to what extent they 
are facing a terrorist threat, also the number of terrorist acts prevented and uncovered by the Security Service 
of Ukraine during 2016-2018. The legal status of the Security Service of Ukraine as the main body in the na-
tion-wide system of combating terrorist activity has been explored on the basis of the current legal acts. Having 
analyzed the administrative and legal principles of the activity of the subjects of national security, the tasks, 
functions and main directions of activity of the Security Service of Ukraine are formulated. Recommendations 
have been formulated to improve the legal regulation of the counter-terrorism service and operational activity 
of the Security Service of Ukraine. The article emphasizes that the reform of the Security Service of Ukraine is 
identified as one of the priorities of comprehensive reform of the Ukrainian state in accordance with key stra-
tegic and programmatic documents. Based on the research, attention was drawn to the role and the functional 
tasks of a permanent body, the Anti-Terrorism Center, which coordinates the activities of counter-terrorism 
entities in preventing terrorist acts. The author notes that the Security Service of Ukraine cooperates with spe-
cial services of other states and international organizations, namely with the structures of the North Atlantic 
Treaty Organization, the Office of the Coordinator of the OSCE Projects in Ukraine, the EU Border Assistance 
Mission to Ukraine and Moldova and other, with which general operations and anti-terrorist exercises are con-
ducted. It was stated that the reform of the Security Service of Ukraine is relevant today and it is necessary to 
improve the regulatory framework, system of counter-intelligence, operational-search and administrative-legal 
measures to combat terrorism, to upgrade the material support system of the structural units. 
Keywords: terrorism, the Security Service of Ukraine, the national security, the Anti-Terrorist Center at the 
Security Service of Ukraine, anti-terrorism, international cooperation.

Постановка проблеми. Реформування 
державного сектору безпеки і оборони, а 

передусім, Служби безпеки України, є ключовим 
питанням, яке необхідно вирішити на шляху до по-
ступової інтеграції України до Європейського Союзу 
і НАТО. У процесі реформування виникають про-
блемні питання щодо визначення обсягу основних 
функцій і завдань Служби безпеки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань щодо ефектив-ного функ-
ціонування Служби безпеки України займали-
ся такі вчені, як: Б.М. Головкін, В.Б. Авер’янов, 
О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.Ф. Корж, 
А.Ф. Зелінський, С.В. Ківалов, В.В. Копєйчиков, 
А.М. Куліш, М.І. Панов та ін. Аналіз динаміки 
здійснення терористичних актів як в Україні так 
і у світі свідчить про нові форми, засоби, методи, 
які використовуються терористами у злочинній 

діяльності, у зв'язку з чим виникає актуальність 
дослідження цього питання науковцями.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Оновлення при-таманних 
Службі безпеки України функцій та присвоєння 
їй нових з урахуванням сучасного рівня терорис-
тичних загроз, спрямованих на завдання шкоди 
національній безпеці держави, правам і свободам 
людини, потребує повного комплексного забезпе-
чення (матеріального, технічного, кадрового, на-
укового) діяльності Служби безпеки України. 

Мета статті. Метою даної статті є визначен-
ня характеру терористичних загроз, які існують 
наразі в Україні, ступінь ураженості нашої дер-
жави і суспільства від терористичних посягань, 
тенденції розвитку міжнародного тероризму, 
особливості боротьби з антисоціальним явищем 
тероризму в сучасному світі, з'ясування завдань 
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функцій Служби безпеки України щодо протидії 
зазначеному явищу.

виклад основного матеріалу. Наразі для 
нашої держави найбільшою терористичною за-
грозою є агресивна політика Російської Федерації, 
пов’язана безпосередньо зі здійсненням загально-
го контролю над терористичними організація-
ми, так званих «Донецької народної республіки» 
і «Луганської народної республіки», а також ство-
рення організацій сепаратистського спрямування 
задля дестабілізації та дезінтеграції України [1].

Статистичні данні свідчать, що у 2013 р. 
Україна (з початком російської агресії) переміс-
тилася з 51-го на 12-те місце серед 163 країн, 
які внесено до Глобального індексу тероризму,  
у 2015-2016 рр. займала 11-те місце, у 2017 р. –  
17-те місце, а у 2018 р. – 21-ше місце [2]. 
У 2018 році Служба безпеки України попередила 
вчинення 8 терористичних актів, 5 з яких було 
розкрито. Відповідно до статистичної інформації 
всього у 2016-2018 роках СБУ було попереджено 
28 терористичних актів [3].

В сучасних умовах гібридної війни просте-
жується специфіка терористичних проявів, які 
характерні саме для України, як-то: здійснен-
ня вибухів у місцях загального користування; 
обстріли цивільного населення; застосування 
важкої крупнокаліберної зброї і броньованої 
техніки; дискримінація та переслідування гро-
мадян за їх власні релігійні чи політичні по-
гляди; нелюдське поводження із українськими 
військовослужбовцями, в тому числі зі складу 
Служби безпеки України, які потрапили у полон 
до бойовиків; активне використання Інтернет-
мережі з метою поширення пропагандистських 
закликів, які спрямовані на зміну ідеологічних 
установок і переконань громадян, їх вербування 
та фінансування.

Нехтуючи нормами міжнародного гуманітар-
ного права, терористи нерідко використовують 
мирне населення як «живий щит», розташову-
ючи при цьому військову техніку, боєприпаси 
поряд із школами, лікарнями, житловими квар-
талами; створюють перешкоди у роботі Спеці-
альної моніторингової місії ОБСЄ та не допуска-
ють гуманітарні конвої ООН. Варто зазначити, 
що така «політика» тероризму існує не тільки на 
непідконтрольних територіях «ДНР», «ЛНР», а 
й в деяких інших областях України. 

На превеликий жаль, існує ряд факторів, які 
дозволяють припускати збільшення кількості теро-
ристичних проявів в нашій державі, а саме сприят-
ливе географічне розташування України, складна 
політична ситуація, пов’язана із агресивними дія-
ми Російської Федерації щодо України; поширення 
нелегальної вогнепальної зброї, боєприпасів, ви-
бухових та отруйних речовин, активізація сепара-
тистських рухів, а також численні провокації серед 
національних меншин; висока латентність зло-
чинів тощо. Так, за умови посилення співробітни-
цтва у сфері боротьби з тероризмом та активізації 
участі України в міжнародних антитерористичних 
заходах лідери певних терористичних організацій 
можуть розглядати нашу країну як безпосередній 
об’єкт для здійснення атак [4, c. 20].

Реформування Служби безпеки України ви-
значено одним з пріоритетів комплексного ре-
формування України відповідно до ключових 

стратегічних і програмних документів – Стратегії 
національної безпеки України, затвердженої Ука-
зом Президента України від 26 травня 2015 року 
№ 287/2015, Стратегії сталого розвитку «Украї-
на-2020», схваленої Указом Президента України 
від 12 січня 2015 року № 5/2015, Концепції роз-
витку сектору безпеки і оборони України, затвер-
дженої Указом Президента України від 14 берез-
ня 2016 року № 92/2016, Річних національних 
програмам під егідою Комісії Україна – НАТО [5]. 

Одним із основних завдань вищезазначеної 
реформи є концентрація зусиль на контррозві-
дувальній діяльності, боротьбі з тероризмом, за-
хисті державного суверенітету, конституційного 
ладу та територіальної цілісності, критичної ін-
фраструктури, безпеки держави в інформацій-
ній сфері, а також охороні державної таємниці. 
Успішне здійснення такої реформи повинне по-
силити спроможність СБУ ефективно протидія-
ти зовнішнім та внутрішнім загрозам державній 
безпеці України з неухильним забезпеченням 
прав і свобод людини. 

Правовий статус Служби безпеки України як 
суб’єкта протидії тероризму в Україні визначено 
в Законі України «Про Службу безпеки України». 
Згідно ст. 2 на Службу безпеки України покладено 
в межах визначеної законодавством компетенції 
захист державного суверенітету, конституційного 
ладу, територіальної цілісності, економічного, на-
уково-технічного й оборонного потенціалу Украї-
ни, законних інтересів держави та прав громадян 
від розвідувально-підривної діяльності іноземних 
спеціальних служб, посягань з боку окремих ор-
ганізацій, груп та осіб, а також забезпечення охо-
рони державної таємниці. До завдань Служби 
безпеки України також входить попередження, 
виявлення, припинення та розкриття злочинів 
проти миру й безпеки людства, тероризму, коруп-
ції та організованої злочинної діяльності у сфері 
управління й економіки та інших протиправних 
дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво 
важливим інтересам України [6].

Статтею 4 Закону України «Про боротьбу з те-
роризмом» встановлено, що головним органом 
у загальнодержавній системі боротьби з теро-
ристичною діяльністю є Служба безпеки Украї-
ни [7]. Враховуючи положення ч. 1 ст. 5 Закону 
України «Про боротьбу з тероризмом», ст. 24 і ст. 
25 Закону України «Про Службу безпеки Укра-
їни», випливає, що діяльність Служби безпеки 
України, спрямовану на протидію тероризму 
в Україні, можна згрупувати за такими напряма-
ми: 1) діяльність, що спрямована на попереджен-
ня та профілактику терористичної активності;  
2) діяльність з координації та взаємодії з інши-
ми суб’єктами протидії тероризму в Україні;  
3) діяльність, спрямована на припинення право-
порушень у тому числі у сфері тероризму та при-
тягнення винних до відповідальності; 4) діяль-
ність, спрямована на забезпечення законності 
та недопущення протиправних посягань на інте-
реси людини та держави [8].

Провідну роль в безпосередній організації 
та проведенні операцій по боротьбі із терориз-
мом відіграє Антитерористичний центр, який 
є координуючим та постійно діючим органом при 
Службі безпеки України. Щодо основних завдань 
Антитерористичного центру варто виділити: 
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– збір, узагальнення, аналіз і оцінка інфор-
мації про стан і тенденції поши-рення тероризму 
в Україні та за її межами; 

– розробка концептуальних основ і програм 
боротьби з тероризмом, рекомендацій, спрямо-
ваних на підвищення ефективності заходів щодо 
виявлення та усунення причин і умов, що спри-
яють скоєнню терористичних актів та інших зло-
чинів, скоєних з терористичні метою, формуван-
ня планів попередження терористичних проявів 
і їх припинення; 

– організація та проведення антитерористич-
них операцій і координація діяльності суб'єктів 
боротьби з тероризмом, а також командно-штаб-
них і тактико-спеціальних навчань та тренувань; 

– взаємодія із спеціальними службами, право-
охоронними органами іноземних держав та між-
народними організаціями з питань боротьби 
з тероризму; 

– участь у підготовці проектів міжнародних 
договорів України, підготовка та подання пропо-
зицій щодо вдосконалення законодавства Украї-
ни у сфері боротьби з тероризмом, фінансування 
проведення антитерористичних операцій, захо-
дів щодо попередження, виявлення та припи-
нення терористичної діяльності [9]. 

З метою ефективного виконання своїх 
обов’язків Служба безпеки України реалізує свої 
повноваження шляхом проведення оператив-
но-розшукових та контррозвідувальних заходів, 
спрямованих на запобігання, виявлення та при-
пинення терористичної діяльності; збирання 
інформації про діяльність іноземних та міжна-
родних терористичних організацій; проведенням 
оперативно-технічних пошукових заходів у сис-
темах і каналах телекомунікацій, які можуть 
використовуватися терористами; забезпечення 
та проведення безпосередньо антитерористич-
них заходів, тощо [7]. 

На нашу думку, співпраця з Організацією 
Північноатлантичного договору, Офісом Коор-
динатора проектів ОБСЄ в Україні, Місією ЄС 
з прикордонної допомоги Україні та Молдові 
та іншими міжнародними організаціями є вкрай 
необхідною в умовах, де-факто, збройного кон-
флікту з Російською Федерацією. 

Щодо здійснення міжнародного співробіт-
ництва СБУ, слід зазначити, що таке співробіт-
ництво спрямоване безпосередньо на протидію 

одній з найбільших загроз національній і між-
народній безпеці – тероризму [10]. Ефективність 
протидії цим загрозам залежить від рівня вза-
ємодії як у двосторонньому форматі, так і в межах 
міжнародних організацій. Варто зазначити, що 
органами Служби безпеки України налагоджено 
партнерство з понад 100 спеціальними служба-
ми та правоохоронними органами 60 країн світу 
та 63 профільними структурами у складі міжна-
родних організацій на підставі норм міжнарод-
ного права, відповідних договорів і угод. У ході 
такого співробітництва забезпечується обмін опе-
ративно-вагомою інформацією з питань обопіль-
ного інтересу. Окрім того, на регулярній основі 
проводяться спільні операції й антитерористич-
ні навчання. За визнанням партнерських спец-
служб успішне проведення спільних операцій дає 
змогу розглядати Укра-їну як постійного та надій-
ного партнера в галузі міжнародної безпеки [11].

висновки та пропозиції. В процесі поточ-
ного реформування сектору національної без-
пеки, особливого значення набуває оптимізація 
діяльності Служби безпеки України, яка пови-
нна в межах своєї компетенції швидко та ефек-
тивно реагувати на сучасні загрози національ-
ним інтересам України. Беручи до уваги те, що 
з'являються нові способи та методи вчинення те-
рористичних актів, а також нові знаряддя та за-
соби, які використовуються терористами, постає 
низка проблем щодо необхідності удосконалення 
системи контррозвідувальних, оперативно-роз-
шукових та адміністративно-правових заходів 
щодо боротьби з тероризмом, посилення коорди-
нації і взаємодії Служби безпеки України з інши-
ми правоохоронними органами для своєчасного 
викриття і припинення терористичних посягань, 
активізації з цією метою міжнародного співробіт-
ництва, оновлення системи матеріального забез-
печення структурних підрозділів, а також удо-
сконалення нормативно-правового регулювання 
Служби безпеки України як головного органу 
в загальнодержавній системі боротьби з терорис-
тичною діяльністю. Отже, при прийнятті нової 
редакції Закону України «Про Службу безпеки 
України» пропонуємо враховувати рівень та ха-
рактер терористичних загроз національній без-
пеці, тенденції розвитку міжнародного терориз-
му, а також досвід держав-членів ЄС і НАТО 
у сфері боротьби із тероризмом.
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