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PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES RELATED TO TERRORIST 
ACTIVITIES (BASED ON THE MATERIALS OF THE JOINT FORCES OPERATION)

Тероризм як негативне соціально-політичне та кримінальне явище було пред-
метом наукових досліджень учених різних часів. У сучасному світі серед уже ви-
знаних «традиційних» проблем термоядерної, екологічної, енергетичної, демогра-
фічної, продовольчої криз насильство проти населення стає все більш важливим. 
Глобалізація соціально-економічних процесів, збільшення рівня міграції, включа-
ючи нелегальну міграцію, складне середовище безпеки, в якому перебуває Україна, 
збільшення обсягів незаконного обігу вогнепальної зброї, насамперед через витік 
її з тимчасово не підконтрольних владі регіонів, широкі можливості, що надають 
користувачам Інтернет та найновіші інформаційні технології, іноді несистематичні 
заходи, вживані правоохоронними органами для протидії цим явищам, є об’єктив-
ними факторами поширення тероризму в Україні. У статті висвітлено основні пи-
тання кримінальної відповідальності за терористичні злочини, згідно з операціями 
Об’єднаних сил. На основі аналізу правових норм Кримінального кодексу України 
щодо терористичної діяльності та їх практичного застосування під час досудово-
го розслідування виникла низка проблем, найважливішими з яких є відсутність 
визначень термінів «терористична група» та «терористична організація», які є ба-
зовими для кваліфікації об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 2583 Кри-
мінального кодексу України, а також визначення статусу терористичної організації 
так званих «ДНР» та «ЛНР». Злочини, пов’язані з терористичною діяльністю, слід 
тлумачити як протиправні дії, передбачені ст. 258, 2581–2585 Кримінального кодек-
су України, які слід розміщувати у структурно-логічному порядку від загального 
до єдиного, тобто від більш широкого поняття до більш вузького. Терористична 
організація – це стабільне об’єднання з п’яти і більше осіб, створене з метою теро-
ристичної діяльності, в межах якого функції розподілені, для цих осіб передбачені 
певні правила поведінки у підготовці та вчиненні терористичних актів. Організа-
ція визнається терористичною, якщо принаймні один із її структурних підрозділів 
здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних 
органів) цієї організації.

Ключові слова: тероризм, терористична організація, терористична діяль-
ність, терористичний акт, кримінальна відповідальність. 

Terrorism as a negative socio-political and criminal phenomenon has been the subject 
of scientific research by scholars of different times. In today’s world, among the already 
recognized “traditional” problems of thermonuclear, environmental, energy, demograph-
ic, food crises, violence against large populations is becoming increasingly important. 
The globalization of socio-economic processes, the increase in the level of migration, 
including illegal migration, the difficult security environment in which Ukraine is locat-
ed, the increase in the volume of illicit trafficking in firearms, primarily due to its leakage 
from temporarily out of control regions, ample opportunities provided by Internet users, 
and the latest information technologies, sometimes unsystematic measures taken by law 
enforcement agencies to counter these phenomena, are objective factors for the spread of 
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terrorism in Ukraine. The article highlights the main issues of criminal responsibility for 
terrorist offenses, according to the operations of the Joint Forces. Based on the analysis 
of the legal norms of the Criminal Code of Ukraine relating to terrorist activities and 
their practical application during the pre-trial investigation, a number of problems have 
emerged, the most important of which are the lack of definitions of the terms “terrorist 
group” and “terrorist organization”, which are the basic ones, to qualify the objective 
side of the crime under Art. 2583 of the Criminal Code of Ukraine, as well as determining 
the status of a terrorist organization of the so-called “DNR” and “LNR”. Crimes related 
to terrorist activities should be interpreted as unlawful acts under Art. 258, 2581–2585 
of the Criminal Code of Ukraine, which should be placed in structural and logical order 
from general to single, i.e. from a broader concept to a narrower one. A terrorist organi-
zation is a stable association of five or more persons, created for the purpose of terrorist 
activity, within which functions are divided, certain rules of conduct are obliged for these 
persons in the preparation and commission of terrorist acts. An organization is recog-
nized as terrorist if at least one of its structural units carries out terrorist activity with the 
knowledge of the leaders (governing bodies) of that organization.

Key words: terrorism, terrorist organization, terrorist activity, terrorist act, criminal 
responsibility.

Актуальність теми. Тероризм як негативне соціально-політичне та кримінальне явище є 
предметом наукових досліджень учених різних часів. У сучасному світі з-поміж уже визнаних «тра-
диційними» проблем термоядерної, екологічної, енергетичної, демографічної, продовольчої кризи 
дедалі вагоміше місце посідає насильство щодо великих груп населення. Глобалізація соціально-е-
кономічних процесів, зростання рівня міграції, зокрема нелегальної, складне безпекове середовище, 
у якому перебуває Україна, зростання обсягів незаконного обігу вогнепальної зброї, передусім за 
рахунок її витоку з тимчасово не підконтрольних владі регіонів, широкі можливості, які надає ко-
ристувачам Інтернет і новітні інформаційні технології, подекуди несистемні заходи, яких уживають 
правоохоронні органи в протидії цим явищам, є об’єктивними чинниками для поширення в Україні 
виявів тероризму.

В умовах збройної агресії проти України, суттєвого збільшення в незаконному обігу кіль-
кості засобів ураження відбувається зростання рівня особливо тяжких кримінальних правопору-
шень терористичного спрямування, вчинених у складі організованих груп і злочинних організа-
цій шляхом зрощування з корумпованим чиновництвом і криміналітетом, що породжують нові 
загрози й виклики на тлі активізації співпраці українського злочинного світу з терористичними 
угрупованнями країн близького й далекого зарубіжжя.

Виклад основного матеріалу. Нині тероризм перетворився на потужну динамічну зброю, 
інструмент і навіть технологію, яку використовують проти влади, суспільства й людства зага-
лом. Злочини, пов’язані з терористичною діяльністю, щороку стають дедалі організованішими 
та жорстокішими. Упродовж 2014–2019 рр. зареєстровано понад 15 тис. терористичних актів  
(ст. 258 Кримінального кодексу (далі – КК) України) та інших категорій кримінальних право-
порушень (ст. 2581–2585 КК України). За офіційними даними МВС і Генеральної прокуратури 
України, за останні п’ять років на території нашої держави виявлено 75 організованих груп і зло-
чинних організацій терористичного спрямування (2015 р. – 13; 2016 р. – 12; 2017 р. – 17; 2018 р. – 
15; 2019 р. – 18) [1; 2].

Високий рівень стійкості та законспірованості, орієнтованість організаторів злочинної ді-
яльності на максимальне розгалуження міжнародних зв’язків очолюваних ними організованих 
груп і злочинних організацій є системоутворювальними факторами, що нині зумовлюють відтво-
рення на території України позицій організованої злочинності, сприяють ескалації жорстокості й 
насильства, дестабілізації внутрішньої соціально-політичної ситуації. 

Упродовж усього періоду існування незалежної України проблема комплексної протидії 
злочинам, пов’язаним з терористичною діяльністю, які становлять найвищу загрозу безпеці гро-
мадян, суспільства та держави, залишається надзвичайно актуальною. 

Тероризм – це одне з найнебезпечніших і найскладніших явищ суспільного життя та су-
часного історичного процесу. Саме тому досі навіть у масштабах світової правової науки немає 
єдиного загальноприйнятого підходу до трактування його сутності. У науковій і публіцистичній 
літературі здійснено чимало спроб сформулювати його визначення, укласти класифікацію, роз-
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глянути його види та форми через призму філософського, соціологічного, семантичного, психо-
логічного осмислення. Однак єдності в жодному з напрямів досягнуто не було [3, с. 234].

У сучасних умовах тероризм і його вияв – терористична діяльність у різних зовнішніх 
формах – є одним із найнебезпечніших видів злочинної діяльності [4, с. 41]. Підходи дослідників 
до цієї проблеми визначені тим, що тероризм виявився безпосередньо пов’язаним із проблемою 
виживання людства, забезпечення безпеки держав. Як крайня форма соціального, етнічного, ре-
лігійного радикалізму й екстремізму він тотально прямує до реалізації своєї мети. Це злочинне 
явище в усьому світі має тенденцію до стійкого зростання [5, с. 70].

Не містять чіткого тлумачення поняття «тероризм» і міжнародні акти. Попри те, що в 
низці з них сформульовано визначення поняття «тероризм», вони не мають універсального між-
народно-правового значення. Вітчизняні й іноземні фахівці [6; 7] причиною цього вважають від-
сутність єдиного міжнародного договору з протидії тероризму. 

Війна на Сході України повсякчас трансформується, пристосовуючись до нинішніх умов. 
І війна, і тероризм породжують страх як елемент масових потрясінь, який може набувати фор-
ми паніки. Водночас визначальні ознаки тероризму (наявність незаконних збройних формувань; 
антигромадський спосіб діяльності вкрай агресивних специфічно організованих суб’єктів; реа-
лізація шляхом безпосереднього насильства чи загрози його застосування; мета – дезорганізація 
суспільного життя (не за допомогою вбивства максимальної кількості людей, а через залякування 
мирного населення результатами терактів) не дають змоги ідентифікувати його як війну в її «кла-
сичному» (визначеному міжнародними конвенціями) значенні. У цьому контексті тероризм на 
Сході необхідно розглядати як засіб психологічного впливу, обов’язковими компонентами якого є 
наявність організаційно-управлінської структури, маніпулятивний характер впливу, застосуван-
ня високотехнологічних удосконалених засобів для досягнення мети, високий ступінь суспільної 
небезпеки, на підставі чого його визначають як форму вияву війни, що має на меті провокуван-
ня негативного суспільного резонансу, нагнітання паніки, за допомогою чого так звані «ДНР» і 
«ЛНР» (по суті терористичні організації) впливають на органи влади [9, с. 265; 10, с. 134].

У новому КК України від 5 квітня 2001 р. відповідальність за вчинення терористичного 
акту передбачено в ст. 258 [11] розділу ІХ «Злочини проти громадської безпеки» Особливої ча-
стини. У зв’язку з ратифікацією Україною міжнародних конвенцій [12], підписання двосторон-
ніх угод щодо протидії виявам тероризму, прийняття 20 березня 2003 р. Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом» [13] було внесено зміни та доповнення у КК України, зокрема: змінено 
редакцію ст. 258 «Терористичний акт»; виокремлено кримінально-правові норми щодо втягнен-
ня в учинення терористичного акту (ст. 2581), публічних закликів до вчинення терористичного 
акту (ст. 2582), створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 2583), сприяння 
вчиненню терористичного акту (ст. 2584), фінансування тероризму (ст. 2585) (2006 р.). Згодом у 
ст. 258, 2581–2585 цього Кодексу було внесено зміни та доповнення, пов’язані здебільшого з реда-
гуванням незначних положень диспозицій і санкцій (2014 р.).

На думку М.В. Семикіна, поняття «тероризм» слід розглядати на трьох рівнях: 1) у вузькому 
значенні, що охоплює вчинення чи погрозу вчинення вибуху, підпалу, інших загальнонебезпечних 
дій, які можуть спричинити загибель людей чи інші тяжкі наслідки та спрямовані на залякування 
населення з метою спонукання держави, міжнародної організації, фізичної чи юридичної особи 
прийняти будь-яке рішення або утриматися від нього; 2) у широкому значенні, що охоплює теро-
ризм у вузькому значенні й усі інші злочини терористичної спрямованості, тобто суспільно не-
безпечні діяння, метою яких є залякування населення з метою спонукання держави, міжнародної 
організації, фізичної чи юридичної особи прийняти будь-яке рішення або утриматися від нього; 3) у 
найширшому значенні, що охоплює тероризм у широкому значенні, а також створення організова-
ної терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією 
або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності 
організованої терористичної групи чи терористичної організації. Зіставивши ці рівні поняття те-
роризму з термінологією, яку використано у Законі України «Про боротьбу з тероризмом», автор 
доходить висновку, що вони відповідають таким поняттям, як «терористичний акт», «злочини те-
рористичної спрямованості», «терористична діяльність» [14, с. 11].

В.С. Канцір розуміє тероризм як низку злочинів проти громадської безпеки, що полягають 
у здійсненні вибуху, підпалу або інших дій, що становлять небезпеку загибелі людей, заподіяння 
значних втрат майну або настання інших суспільно небезпечних наслідків, якщо такі дії вчинені з 
метою порушення громадської безпеки, залякування населення або впливу на прийняття рішення 
органами влади, а також погроза вчинення таких дій [15, с. 16]. 
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Однак такий спрощений підхід до визначення тероризму не поділяє І.М. Зубач, який 
стверджує, що стрижень тероризму становить протиправна діяльність, яка може полягати в будь-
яких формах і діях, які в загальнокримінальному контексті можна вважати злочинами проти без-
пеки руху й експлуатації транспорту, злочини проти основ національної безпеки України тощо. 
Нагальною є потреба у формуванні такого складника тероризму, як злочини терористичної спря-
мованості [3, с. 236].

Терористичною організацією слід вважати стійке об’єднання трьох і більше осіб, створене 
з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого розподілено функції, встановлено 
певні правила поведінки, обов’язкові для цих осіб під час підготовки й учинення терористичних 
актів. Організацію визнають терористичною, якщо принаймні один з її структурних підрозділів 
здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) цієї 
організації [16, с. 204].

Терористична діяльність – це вид протиправної діяльності, спрямований проти громад-
ської безпеки або міжнародного правопорядку, на досягнення терористами політичних цілей 
шляхом насильницького примусу органів державної влади. Варто ототожнювати за смисловим 
значенням терористичну діяльність із тероризмом. Такий підхід є виправданим з позицій розслі-
дування злочинів, оскільки для розмежування понять «тероризм» і «терористична діяльність» 
немає достатніх підстав, тому що істотні ознаки обох понять фактично збігаються, є єдиними, а 
тому збігаються обсяги їхнього змісту. Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з терориз-
мом», терористична діяльність – діяльність, яка охоплює: 

– планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; 
– підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або 

організаціями, знищення матеріальних об’єктів у терористичних цілях; 
– організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних орга-

нізацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь 
у таких актах; 

– вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; 
– пропаганду й поширення ідеології тероризму; 
– фінансування та інше сприяння тероризму; 
– фінансування тероризму – надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням 

того, що їх буде використано повністю або частково: для будь-яких цілей окремим терористом, 
терористичною групою або терористичною організацією; для організації, підготовки й учинення 
окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією визначеного КК 
терористичного акту, втягнення в учинення терористичного акту, публічних закликів до вчинен-
ня терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння 
вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійс-
нення таких дій.

На нашу думку, у вітчизняному кримінальному праві терористичну діяльність необхідно 
тлумачити як низку злочинів, передбачених ст. 258, 2581–2585 КК України. Варто проаналізувати 
основні ознаки цієї категорії кримінальних правопорушень. 

Першою та однією з визначальних ознак, за якою цю категорію кримінальних правопору-
шень можна відрізнити від інших злочинів, є цілі їх учинення. До них належать цілі, визначені 
в ч. 1 ст. 258 КК України «Терористичний акт», а саме: «...якщо такі дії були вчинені з метою 
порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжна-
родного ускладнення або з метою впливу на прийняття рішень, учинення або невчинення дій 
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих 
органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до 
певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення 
зазначених дій з тією самою метою» [11]. 

Діяння, що належать до поняття «кримінальні правопорушення терористичного харак-
теру», мають спеціальну мету, завдяки чому вони відрізняються від злочинів проти життя, 
здоров’я, власності, порушення громадської безпеки (наприклад, низка терористичних актів 
у публічних місцях і під час проведення масових заходів). Таким чином, злочини, пов’язані 
з терористичною діяльністю, неодмінно мають бути тяжкими та мати високий ступінь сус-
пільної небезпечності у зв’язку з тим, що іншими способами терористи навряд чи зможуть 
досягти цілей, передбачених у ч. 1 ст. 258 КК України. Учинення терористами злочину має 
викликати резонанс у суспільстві, залякати та деморалізувати населення жорстокістю дій 
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[17; 18, с. 121]. Важливим компонентом терористичного акту є вчинення загальнонебезпеч-
них дій, а саме: убивство людей, застосування зброї, учинення вибуху, підпалу чи інших дій, 
які спричинили небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової 
шкоди, настання інших тяжких наслідків (застосування отруйних речовин, газів, затоплення, 
обвали, каменепади, руйнування будівель, будинків, споруд, шляхів і засобів сполучення, 
пошкодження об’єктів довкілля, систем життєзабезпечення тощо) або погрозу вчинення за-
гальнонебезпечних дій.

Другою особливістю є суб’єкт злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю. Раніше 
суб’єктом тероризму були недержавні структури, тобто організації приватних осіб, які не перебу-
вають на службі в держави, не мають верховної влади над об’єктами насильства. Дії державних 
служб слід кваліфікувати як військовий напад, геноцид, терор або ж фінансування тероризму. 
У період «гібридної» війни такі державні структури, як Головне управління Генерального штабу 
Збройних сил Російської Федерації, відоме як Головне розвідувальне управління, а також Фе-
деральна служба безпеки Російської Федерації, є організаторами та в окремих випадках вико-
навцями терористичних актів, а також активно вербують осіб для здійснення таких злочинів на 
території України.

Третьою ознакою слід вважати багатооб’єктність замахів терористів. Вона відобра-
жає соціально-політичний характер цього феномена. Тероризм як соціальне явище чинить на 
суспільство певний вплив. Це безпосередньо стосується владних структур, які реалізують вну-
трішню і зовнішню політику. Ідеться про фізичне насильство, яке застосовують щодо одних осіб, 
водночас психологічний тиск з метою схилення до необхідної поведінки або прийняття певного 
рішення здійснюють на інших осіб. Об’єктом фізичного насилля є переважно соціальні групи 
(група), а об’єктом психологічного тиску є керівні органи держави [19, с. 38]. Для терористів не 
завжди обов’язковим є негайне виконання їхніх вимог (їх і декларувати можуть не одразу) під час 
захоплення заручників або після певного вибуху. Для них значно важливішим є створення такої 
соціальної атмосфери, яка буде сприяти виконанню їхніх вимог (страху, напруження, неспокою 
тощо). Отже, тиск на кінцевий об’єкт здійснюють не прямим, а опосередкованим шляхом, зде-
більшого через населення.

Характерною рисою злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю, є спеціальна мета 
терористичної групи (організації). У будь-якому разі вони стосуються політики держави. Цілі 
діяльності терористичної організації, що спрямовані на зміну суспільних відносин, окреслено в 
ідеологічних доктринах, якими вони керуються. Терористична організація, крім головної мети, 
має так звані проміжні цілі (завдання), спрямовані на забезпечення існування групи (матеріальне, 
кадрове, ідеологічне тощо). Ці завдання підпорядковані кінцевій меті, яка пов’язана з політикою 
держави в будь-якій сфері: економічній, національній, релігійній, правовій, екологічній тощо. До 
завдань можна також віднести тиск на населення чи окремі соціальні групи: залякування, про-
вокування почуття роздратованості або апелювання до прагматизму (зіставлення втрат і переваг 
від певної політики). Ці завдання є засобом досягнення глобальніших цілей. Отже, забезпечення 
досягнення кінцевої мети, яка стосується політичних дій держави, відбувається за допомогою 
реалізації проміжних завдань. 

П’ята ознака злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю, – це ідеологічне мотиву-
вання насильства, навіть якщо суб’єктом тероризму є державні структури. Кожна терористична 
організація має певний ідеологічний фундамент, на якому її створено і який є формальним мо-
тивом її діяльності. Певну ідеологію як цілісну систему поглядів та ідей формують об’єктивні 
умови, за яких вона виникає. У ній відображено усвідомлення і ставлення певної групи людей до 
дійсності й один до одного, соціальних проблем і конфліктів, а також цілі діяльності, спрямовані 
на зміну чи підтримання наявних суспільних відносин. Зокрема, терористична ідеологія – це 
комплекс украй радикальних ідейних настанов (ультралівих, ультраправих, націонал-екстреміст-
ських, сепаратистських, великодержавних, релігійних, соціально-економічних і духовно-психо-
логічних), які є теоретичним обґрунтуванням застосування насилля в різній формі на нелегіти-
мних засадах заради досягнення певних цілей [20, с. 206–207]. 

Суб’єктивна сторона злочинів, передбачених ст. 258, 2581–2585 КК України, характеризу-
ється виною у формі прямого умислу. Особа має усвідомлювати, що вчинює визначені в законі 
дії, створює ними загрозу та бажає їх учинення. Із суб’єктивної сторони особа також прагне, щоб 
її дії стали відомими невизначено широкому колу осіб, бажає спровокувати стан страху, прагне 
висунути вимоги й домогтися їх задоволення або змусити адресата погроз до вигідної для вину-
ватого поведінки [21, с. 179]. 
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Таким чином, головними ознаками тероризму є: протиправна суспільно небезпечна ді-
яльність; зміст її має ознаки різноманітних складів злочину, які належать до злочинів, пов’я-
заних із терористичною діяльністю; важливою ознакою тероризму є застосування насильства 
фізичного, майнового, морально-психологічного або погроза його застосування; стрижнем те-
роризму є процес залякування; як правовий феномен тероризм має тактичну та стратегічну 
мету: тактична – досягнення успіху в здійсненні конкретного акту тероризму, а стратегічна – 
спрямована на виконання завдань у політичній або релігійній сферах; об’єктом тероризму є 
найважливіші сегменти життя суспільства – його безпека, а також безпека держав(и) в особі її 
представників тощо; дуальність інформаційного стану тероризму: з одного боку, його анонім-
ність і конспірація під час підготовки та вчинення, а з іншого – надання максимального розго-
лосу його результатів; серйозне фінансове підґрунтя тероризму є окремою ознакою сучасного 
вітчизняного тероризму.

У процесі розслідування злочинів, пов’язаних із військовою агресією Російської Федера-
ції в Донецькій і Луганській областях, а також учинених злочинів, пов’язаних із терористичною 
діяльністю на контрольованій Україною території, виявлено неврегульованість у диспозиціях 
норм цих злочинів. Зокрема, це стосується визнання так званих «ДНР» і «ЛНР» терористичними 
організаціями. Водночас на цьому етапі під час досудового слідства почали виникати проблеми, 
пов’язані з відсутністю визначення термінів «терористична група» та «терористична організа-
ція», що є базовими для кваліфікації об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 2583 
КК України [11]. Необхідність внесення змін до ст. 2583 КК України зумовлена тим, що жодна 
зі статей цього Кодексу не містить визначення термінів «терористична група» і «терористична 
організація», що є базовими для кваліфікації об’єктивної сторони складу аналізованого злочину.

Унаслідок зазначеного немає змоги правильно кваліфікувати протиправні діяння, а також 
відмежувати їх від тих, які містять ознаки будь-якого іншого протиправного діяння, відповідаль-
ність за вчинення якого передбачена КК України. Крім цього, ускладнюється робота слідчого зі 
збирання доказів щодо осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, передбаченого ст. 2583 КК Украї-
ни. Адже фактично в межах ст. 2583 КК України криміналізовано діяння, яке в ст. 28 КК України 
(тобто за своїм загальним кримінально-правовим змістом) визначено як форму співучасті у зло-
чині. Таким чином, неоднозначними є питання: кваліфікації злочинів, учинених у складі злочин-
них організацій; кваліфікації заздалегідь обіцяного сприяння створенню та діяльності злочинної 
організації; кількості учасників як об’єктивної ознаки злочинної організації; кількості злочинів, 
що має на меті вчинити злочинна організація.

Висновки. На підставі аналізу правових норм КК України, що стосуються терористичної 
діяльності, та їх практичного застосування під час досудового слідства встановлено, що нині 
постала низка проблем, найголовніші з яких – відсутність визначення термінів «терористична 
група» і «терористична організація», що є базовими для кваліфікації об’єктивної сторони складу 
злочину, передбаченого ст. 2583 КК України, а також визначення статусу терористичної організа-
ції так званих «ДНР» та «ЛНР».

Злочини, пов’язані із терористичною діяльністю, слід тлумачити як протиправні дії, пе-
редбачені ст. 258, 2581–2585 КК України, які варто розмістити у структурно-логічному порядку від 
загального до одиничного, тобто від ширшого поняття до вужчого. Терористичною організацією 
є стійке об’єднання п’яти і більше осіб, створене з метою здійснення терористичної діяльності, 
у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов’язкові 
для цих осіб під час підготовки й учинення терористичних актів. Організацію визнають терорис-
тичною, якщо принаймні один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з 
відома хоча б одного з керівників (керівних органів) цієї організації. 

Варто запропонувати внести зміни до ст. 28 КК України, у якій ч. 3 та 4 викласти в такій 
редакції: «3. Злочин визнається вчиненим організованою чи терористичною групою, якщо в його 
готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися 
в стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом 
з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім 
учасникам групи; 4. Злочин визнається вчиненим злочинною чи терористичною організацією, 
якщо він учинений стійким ієрархічним об’єднанням декількох осіб (п’ять і більше), члени якого 
або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з 
метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї органі-
зації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функці-
онування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп».
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