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ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ 

Слушним уявляється умовивід, відносно того, що за 
останні роки тероризм перетворився не лише в глобальну 
проблему сучасності, а й набув значення тотальної загрози 
для існування сучасності європейської та світової цивіліза-
ції. Також, не викликає сумніву й той факт, що тероризм 
за своєю суспільною небезпечністю є одним з найбільш 
резонансних злочинів, про що переконливо свідчать відомі 
трагічні події, які мали місце 11 вересня 2001 року у Нью-
Йорку США. Прикладом цьому також слугують і нещодавні 
трагічні події, які відбулись 15 липня 2016 року в м. Ниці 
(Франція), 10 грудня 2016 року у м. Стамбул (Туреччина), а 
також 3 квітня 2017 року у м. Санкт-Петербург (Росія). 
А тому його швидке, повне та всебічне та неупереджене 
розслідування можливе лише при його належному теорети-
чному та організаційному забезпеченні. 

Відтік, для ефективної протидії злочинам терористич-
ної спрямованості оперативні працівники повинні володіти 
інформацією про злочинну діяльність, яка має значення 
для тактики застосування оперативно-розшукових сил,  
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засобів та заходів у процесі здійснення оперативно-
розшукової профілактики та попередження злочинів теро-
ристичного спрямування. 

Варто відзначити, що оперативно-розшукова характе-
ристика саме і покликана забезпечити зв’язок між теорією 
оперативно-розшукової діяльності (ОРД) та практичною 
діяльністю оперативних підрозділів, створює передумови їх 
ефективної діяльності щодо оперативно-розшукової профі-
лактики злочинів. 

Теоретичний та практичний фундамент дослідження 
тероризму та терору як суспільно-політичного явища за-
кладено в наукових працях відомих вчених: Е. Г. Ляхова, 
Ю. М. Антоняна, В. О. Євдокимова, В. І. Івченка, А. І. Ко-
марової, В. В. Крутова, В. А. Ліпкана, Є. Є. Камінського, 
О. В. Зернецької, Б. І. Канцелярука та інших. Однак, не 
зважаючи на ґрунтовні дослідження у даному напрямі в 
ньому все ж залишаються питання, які потребують осмис-
лення у вигляді окремого наукового дослідження. 

Перш ніж переходити безпосередньо до характеристи-
ки терористичного акту, необхідно з’ясувати, що саме яв-
ляє собою ця характеристика. Оперативно-розшукова ха-
рактеристика терористичного акту – це сукупність кримі-
нально-правових, кримінологічних, криміналістичних та 
інших взаємозалежних ознак, що мають розвідувальний 
характер та сприяють виявленню, запобіганню, розкриттю 
й розслідуванню терористичного акту. Виходячи з визна-
чення можна виділити основні складові елементи операти-
вно-розшукової характеристики даного виду злочину: 

1. Кримінально-правова. 
2. Кримінологічна. 
3. Криміналістична. 
Ураховуючи тему нашого дослідження, нами буде при-

ділено увагу саме криміналістичній характеристиці, як 
складовій оперативно-розшукової характеристики терори-
стичного акту, адже вона є ключовим, відправним елемен-
том для формування методики виявлення, попередження 
та розкриття злочину, бо містить у собі відомості про сліди 
злочину та відображає закономірні зв’язки між ними. 

Терористичний акт має дві форми вчинення, а саме: 
1. способи безпосереднього вчинення терористичного 

акту;  
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2. спосіб висловлення погрози вчинення терористич-
ного акту. 

Підготовка до вчинення терористичного акту містить 
такі етапи: 

1. виникнення задуму, ідеї вчинити терористичний 
акт досліджуваним способом; 

2. підшукання й залучення до участі у вчиненні злочи-
ну осіб, чиї знання, уміння й навички потрібні для підгото-
вки й вчинення злочину; 

3. у разі потреби придбання необхідних для виготов-
лення саморобного вибухового пристрою матеріалів, конс-
труктивних елементів, устаткування, довідкової літератури 
тощо, а також безпосереднє виготовлення саморобного 
вибухового пристрою, його тимчасове збереження;  

4. визначення об’єктів терористичного замаху, розвід-
ка вибраного об’єкта з метою визначення умов, які можуть 
сприяти або перешкоджати реалізації злочинних задумів;  

5. визначення місця й часу вчинення терористичного 
акту, використання або створення сприятливих умов для 
реалізації злочинного замаху;  

6. визначення напрямів підходу та відходу з місця 
вчинення терористичного акту; 

7. визначення й підшукання (викрадення, придбання, 
виготовлення, підбір) необхідних засобів вчинення терори-
стичного акту, за потреби пошук засобів, які маскують зо-
внішність, документів, автотранспорту тощо; 

8. визначення й розподіл ролей і функцій учасників, 
змісту і послідовності дій кожного з них. 

На основі аналізу складових криміналістичної характе-
ристики, варто наголосити, що кримінальна модель теро-
ристичного акту, яка зокрема включає стадію підготовки 
має доволі довготривалий характер, що супроводжується 
чітким розподілом ролей, поетапністю виконання кожної 
дії та ефективною конспірацією, внаслідок чого ускладню-
ється процедура виявлення та попередження зазначеного 
злочину оперативними працівниками. 

Тому, підводячи підсумок, слід відзначити, що провів-
ши дослідження оперативно-розшукової характеристики 
терористичного акту доцільно буде констатувати той факт, 
що це є одне з найбільш суспільно-небезпечних діянь від-
повідальність за які передбачена КК України і, тому,  
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оперативним підрозділам Національної поліції зокрема, які 
знаходяться на території Донецької та Луганської областей 
необхідно постійно підвищувати рівень своєї досвідченості 
та професіоналізму з тим щоб ефективно протистояти та-
кому негативному явищу, як терористичний акт. 
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РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ 
«ЗАКОНОДАВСТВО» В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

КООРДИНАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як си-
стеми через використання влади, а право - через нормати-
вне регулювання. В умовах формування в Україні основ 
правової держави роль і значення правового регулювання 
суспільних відносин набувають особливої актуальності. На 
переконання М. І. Іншина, враховуючи значимість право-
охорони для суспільства, підвищену вимогливість до ре-
зультатів цього виду суспільної діяльності та обов’язковість 
існування контролю за правоохоронною діяльністю з боку 
громадськості, можна з впевненістю стверджувати про 
нагальну необхідність в чіткому, послідовному, прозорому 
правовому регулюванні процесу правоохорони [1, с. 14]. Не 
є виключенням у цьому питанні й діяльність суб’єктів ко-
ординації правоохоронної діяльності, яка також потребує 
чіткого та зрозумілого для всіх учасників правого регулю-
вання. Однак, як в теоретичній, так і в практичній площинах 
на сьогодні постає питання розуміння поняття «законодав-
ство», що є основою правового регулювання. 
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