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THE NEGATIVE IMPACT OF TERRORISM ON UKRAINE'S SECURITY

У статті досліджено деструктивний вплив тероризму на безпекове середовище України.
Розкрито сутність поняття "тероризм" та інших суміжних економіко-правових категорій, таких як

терористична діяльність, терористичний акт, терорист, терористична організація.
Відображено й обгрунтовано інструментарій розкриття сутності та властивостей тероризму як за-

грози життєво важливим інтересам громадян, суспільства, державності. Зокрема конкретизовано при-
чини виникнення тероризму, об'єкти та суб'єкти тероризму, його види та наслідки. Визначено мету теро-
ризму, яка передбачає нанесення шкоди громадянам, суспільству, нації, державності, насильство над
людьми, отримання матеріальної та іншої вигоди кримінально-злочинними елементами чи організація-
ми, групами, особами.

Конкретизовано методи забезпечення діяльності терористів. Акцентовано увагу на тому, що фінан-
сування тероризму здійснюється різними шляхами, виключно нелегальними, часто через діяльність не-
комерційних організацій.

Предметом фінансування терористичної групи чи організації можуть бути кошти у національній або
іноземній валюті, цінні папери.

Визначено основні терористичні загрози та чинники, які впливають на безпекову ситуацію в Україні.
Відображено деструктивний вплив тероризму, що призводить до дестабілізації важливих сфер жит-

тєдіяльності держави, та має відображення на безпековому середовищі України.
Конкретизовано багатовекторний аналіз деструктивного впливу терористичної діяльності на безпе-

кове середовище України; систематизовано негативний вплив тероризму на окремі сфери, зокрема на
політичну, воєнну, соціальну, економічну.

Досліджено, що терористична діяльність та існування тероризму негативно впливають на реалізацію
національних (економічних) інтересів громадян, суспільства, державності та чинять деструктивний вплив
на безпекове середовище в країні.

Визначено заходи протидії тероризму як засобу зміцнення безпеки України.

The article deals with the destructive influence of terrorism on the security environment of Ukraine.
The essence of the concept of "terrorism" and other related economic and legal categories such as terrorist

activity, terrorist act, terrorist, terrorist organization are revealed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах складних геополітичних потрясінь і фінан-

сово-економічної нестабільності питання забезпечення
миру, міжнародної й національної безпеки є злободен-
ними для усіх країн світу. Тероризм як негативне явище
порушує гармонійне функціонування та стабільність
розвитку й економічного зростання більшості держав
географічного простору, створюючи ряд загроз важли-
вим сферам життєдіяльності громадян, суспільства,
нації та державності загалом.

Актуалізація дослідження проблематики теро-
ризму в умовах сьогодення обумовлюється масштаб-
ністю його проявів і розповсюдження та загрозою
максимізації фінансового забезпечення. Тому бо-
ротьба з тероризмом стала одним з пріоритетних
напрямів діяльності міжнародних організацій, зок-
рема ООН.

The tools for disclosing the essence and properties of terrorism as threats to the vital interests of citizens,
society, and statehood are illustrated and substantiated. In particular, the reasons for the occurrence of terrorism,
objects and subjects of terrorism, its types and consequences are specified. The purpose of terrorism, which
involves causing harm to citizens, society, nation, statehood, violence against people, obtaining material and
other benefits by criminal-criminal elements or organizations, groups and individuals is determined.

The attention is focused on the factors provoking the emergence and contributing to the development of a
conflict situation in society: the economic crisis; political instability; the destruction of cultural, moral, historical
and humanitarian values; rising separatist sentiment; destructive processes of the social sphere that led to the
marginalization of social groups; the drop in living standards and the state of psychological stress; growth of
social aggressiveness.

Specifies the methods of providing terrorist activities. The emphasis is placed on the fact that financing of
terrorism is carried out in various ways, exclusively illegal, often through the activities of non-profit organizations.

The subject of financing a terrorist group or organization may be funds in national or foreign currency,
securities.

The main terrorist threats and factors influencing the security situation in Ukraine are as follows: aggression
from Russia; intelligence and subversive activities of foreign special services; the existence of anti-Ukrainian
information and advocacy companies; operation of international terrorist and religious extremist organizations;
the proliferation of illicit trafficking in weapons, ammunition and explosives; terrorist manifestations using means
of defeat; anonymous notices of substitution that pose a threat to the security of citizens; protests of certain
segments of the population.

The comparative analysis of the level of influence of terrorism in Ukraine and other countries of the world is
carried out.

The destructive influence of terrorism is shown, which leads to destabilization of important spheres of vital
activity of the state, and reflects on the security environment of Ukraine.

The multi-vector analysis of destructive influence of terrorist activity on the security environment of Ukraine
is specified; The negative impact of terrorism on certain spheres, in particular political, military, social and
economic, is systematized.

It was investigated that the terrorist activity and the existence of terrorism negatively affect the realization
of national (economic) interests of citizens, society, statehood and exert a destructive influence on the non-
pockets of the country.

The measures, the realization of which will strengthen the security situation in Ukraine, will promote
achievement of national (economic) interests of citizens, society, statehood and will determine: increase of
competitiveness and business activity of the country, economic growth and stability of socio-economic
development.

Measures to counteract terrorism as a means of strengthening Ukraine's security have been identified.

Ключові слова: тероризм, терористична діяльність, фінансування тероризму, безпека, національна без-
пека, національні (економічні) інтереси, чинники, загрози, протидія тероризму.

Key words: terrorism, terrorist activities, terrorist financing, security, national security, national (economic)
interests, factors, threats, counteraction to terrorism.

Активізація тероризму в Україні вимагає формуван-
ня необхідних стратегічних та тактичних заходів з боку
державних органів щодо локалізації та ліквідації теро-
ристичних діянь, а також застосування жорсткого кон-
тролю за фінансовими потоками, які є джерелом фінан-
сування терористичних актів.

Впровадження якісно нових методів виявлення, по-
передження та протидії терористичній діяльності доз-
волить мінімізувати деструктивний вплив терористич-
ної діяльності на безпекове середовище України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність цієї проблематики також підтверджу-
ють численні дослідження, які здійснюються державни-
ми установами та науковими діячами. Ці питання розг-
лянуті у працях К. Войтовського, О. Джужу, С. Дрьо-
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мова, В. Емельянова, О. Костенко, Г. Кузнєцова, В. Куха-
ра, В. Ліпкана, А. Місюри, О. Резнікової, Б. Хоффмана.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження деструктивного впли-
ву тероризму та визначення його як суттєвої загрози
безпековому середовищу України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Тероризм розглядається як одна з найнебезпечні-
ших за масштабами та наслідками соціально-негативних
проблем, з якою зіштовхнулося людство. У ХХІ ст. така
проблеми набула стрімких тенденцій до збільшення й
отримала іменування "чума ХХІ століття". Тероризм
загрожує національній безпеці багатьох країн світу,
негативно впливаючи на життєдіяльність і функціону-
вання громадян, суспільства та держави, призводячи до
важких політичних, економічних і психологічних
наслідків.

Сучасний тероризм можна охарактеризувати як
складне та багаторівневе явище дійсності, що посягає
на різноманітні сфери життєдіяльності людей і пород-

жує неспокій, стурбованість суспільства за сьогодення
й майбуття.

Узагальнення та обгрунтування суті дефініції "те-
роризм" відображено у таблиці 1.

Поряд із зазначеною дефініцією Законом України
від 20 березня 2003 року № 638-IV "Про боротьбу із те-
роризмом" [8] визначені інші суміжні економіко-правові
категорії:

— терористична діяльність — діяльність, яка охоп-
лює: планування, організацію, підготовку та реалізацію
терористичних актів; підбурювання до вчинення теро-
ристичних актів, насильства над фізичними особами або
організаціями, знищення матеріальних об'єктів у теро-
ристичних цілях; організацію незаконних збройних
формувань, злочинних угруповань (злочинних органі-
зацій), організованих злочинних груп для вчинення те-
рористичних актів, так само як і участь у таких актах;
вербування, озброєння, підготовку та використання те-
рористів; пропаганду і поширення ідеології тероризму;
фінансування та інше сприяння тероризму;

— терористичний акт — злочинне діяння у формі
застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших
дій, відповідальність за які передбачена статтею 258
Кримінального кодексу України;

Економічна 
категорія 

Автор Трактування суті економічної категорії 

1 2 3 
Т

ер
ор
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В. Емельянов [5] публічна суспільно-небезпечна діяльність або погроза такої діяльності, яка спрямована на 

залякування населення чи окремих соціальних груп з метою прямого чи непрямого впливу на 
прийняття будь-якого рішення чи відмови від нього в інтересах терористів 

Закон України «Про 
боротьбу із 
тероризмом» [8] 

суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні 
насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та 
органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або 
погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей 

О. Костенко [6] це злочинні дії, способом вчинення яких є терор, тобто свавільне створення небезпеки, здатної 
впливати на волю людей 

В. Кухар [7] визначається через взаємозв’язок теорії кримінального права, кримінальних норм і практики їх 
реалізації та системи зв’язків кримінального права й інших галузей права 

Б. Хоффман [10] навмисне створення стану страху за допомогою насильства або погрози його застосування та 
використання такого стану для досягнення певних політичних змін 

 

Таблиця 1. Узагальнення та обгрунтування дефініції "тероризм"

Рис. 1. Інструментарій розкриття сутності та властивостей тероризму

 

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 
Економічна та енергетична криза, зростання цін, інфляція. 
Зниження життєвого рівня населення  в поєднанні з збільшеною 
соціальною диференціацією. 
Кризовий стан ряду соціальних і професійних груп. 
Зростання безробіття, що зумовлює проблеми міграції, 
бродяжництва, психологічної і професійної деградації особи. 
Розповсюдження серед населення зброї, військової підготовки. 
Підрив або скидання свого уряду. 
Поширення ЗМІ насильницької інформації. 
Деструктивність економічної, соціальної та конфесіональної 
політики.  
Низький рівень професійної підготовки спецслужб і правоохоронних 
органів та здійснення ними протиправних чи злочинних дій 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

СУБ’ЄКТИ ТЕРОРИЗМУ 
Держави, що використовують, фінансують і 
підтримують тероризм. 
Недержавні організатори, натхненники і спонсори. 
Транснаціональні терористичні конгломерати. 
Терористичні організації різного рівня. 
Лідери терористичних організацій. 
“Міжнародні терористи”, загони “бойовиків” та 
окремі виконавці терористичних актів 

  
  

 ТЕРОРИЗМ 

як загроза життєво 
важливим інтересам 

громадян, суспільства, 
державності 

 

 

НАСЛІДКИ 
Загибель людей. 
Значний матеріальний збиток. 
Ускладнення міждержавних та міжрелігійних 
відносин. 
Дестабілізація суспільно-політичної обстановки. 
Деструктуризація окремих галузей економіки. 
Підрив економічного потенціалу країни (регіону) 
 

 
ВИДИ 

Джихадистський. 
Етно-націоналістичний та сепаратистський. 
“Лівий” та анархістський. 
“Правий”. 
Тероризм одинаків 
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— терорист — особа, яка бере участь у терорис-
тичній діяльності;

— терористична організація — стійке об'єднання
трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення те-
рористичної діяльності, у межах якого здійснено роз-
поділ функцій, встановлено певні правила поведінки,
обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення
терористичних актів. Організація визнається терорис-
тичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів
здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одно-
го з керівників (керівних органів) усієї організації.

Узагальнюючий інструментарій розкриття сутності
та властивостей тероризму як загрози життєво важли-
вим інтересам громадян, суспільства, державності відоб-
ражено на рисунку 1.

Об'єктами тероризму є загальнолюдські відносини,
які мають поділ на:

1) зовнішні, що здійснюються між державами, на-
родами, націями, класами, угрупованнями;

2) внутрішні — це відносини на рівні індивідів або
індивід-група.

Об'єктами посягань терористів виступають: міжна-
родна безпека, внутрішня та зовнішня безпека країни,
основи суспільного ладу, політична організація суспіль-
ства, державна влада, громадський порядок, життя, здо-
ров'я, свобода окремих осіб, безпека людей на різних
промислових та інших об'єктах, засобах транспорту,
нормальне функціонування систем життєзабезпечення
населення, комп'ютерна інформація тощо.

Суб'єктами тероризму є деструктивно спрямовані
недержавні, як правило, нелегітимні структури, які мо-
жуть бути представлені у вигляді соціальних груп,
організацій, кланів, сект, течій і окремих осіб, які праг-
нуть досягти своїх цілей із застосуванням терористич-
них засобів. Мотиви суб'єктів, що займаються терорис-
тичною діяльність, є досить різноманітними. Серед них
виділяють:

1) особистісні, що включають емоційні, невротично-
психопатологічні, прагматично-утилітарні (оплата
спонсорами терористичної діяльності);

2) політико-ідеологічні.
Метою тероризму є нанесення шкоди громадянам,

суспільству, нації, державності; насильство над людь-
ми; отримання матеріальної та іншої вигоди криміналь-
но-злочинними елементами чи організаціями, групами,
особами.

Основними чинниками, що провокують виникнення
й сприяють розвитку в суспільстві конфліктогенної си-
туації, що розв'язується, у тому числі терористичним
способом, є: економічна криза; політична неста-
більність; руйнування культурних, моральних, історич-
них і гуманітарних цінностей; зростання сепаратистсь-
ких настроїв; деструктивні процеси соціальної сфери,
що призвели до маргіналізації соціальних груп; падіння
життєвого рівня та стан психологічної напруги; зрос-
тання соціальної агресивності.

У виникненні та поширенні тероризму певну роль
відіграють державно-політичні, а також геополітичні
чинники. Існуючі протиріччя та конфлікти між держа-
вами сприяють зростанню інтересу до використання
тероризму з метою ослаблення протиборчої сторони.

Забезпечення діяльності терористів може здійсню-
ватися такими методами [1, с. 4]:

1) шляхом прямого матеріального та грошового за-
безпечення, у тому числі готівкою;

2) шляхом фінансового забезпечення діяльності із
використанням посередників, у тому числі учасників
фінансової системи.

Фінансування тероризму здійснюється різними шля-
хами, як правило, виключно нелегальними, у тому числі,
через діяльність некомерційних організацій.

Предметом фінансування терористичної групи чи
організації можуть бути кошти у національній або іно-
земній валюті, цінні папери (акції, облігації, чеки та ін.) [3].

Для України найвагоміша терористична загроза ви-
никає через агресивну протиправну діяльність Росії, яка
спрямована на дестабілізацію нашої держави та
підтримку диверсійно-терористичних діянь квазідер-
жавних утворень "ДНР" і "ЛНР", а також організацій
сепаратистського спрямування, як-от "Харківський
партизан".

На сьогодні Україна посідає 17 місце серед країн,
що потерпають від тероризму.

15 листопада 2017 р. Лондонський Інститут еконо-
міки та миру оприлюднив звіт щодо стану глобального
тероризму у 2017 р. (The Global Terrorism Index 2017),
де зазначено, що за рівнем впливу тероризму наша краї-
на одержала 6,6 бала за 10-бальною шкалою [9].

У звіті The Global Terrorism Index за 2016 р. Україна
посідала 11 місце з 7,1 бала. Зауважимо, що у 2014 р.
Україна (з початком російської агресії) перемістилася
з 51 на 12 місце, а у 2015 р. — на 11 місце серед 163 країн
[2].

У 2017 р. Україна увійшла до групи країн із "висо-
ким" рівнем впливу тероризму поряд з такими держа-
вами світу, як Сомалі, Індія, Лівія, Туреччина, Єгипет,
Судан та ін.

До переліку країн з "найвищим" рівнем впливу те-
роризму на життя віднесено шість держав: Ірак (10
балів), Афганістан (9,4), Нігерію (9), Сирію (8,6), Паки-
стан (8,4), Ємен (7,9).

Згідно експертних даних, у західноєвропейських дер-
жавах найвищий вплив тероризму має Франція (6 ба-
лів і 23 місце); США посідають 32 місце (5,4 бала), Росія
— 33 (5,3 бала), Велика Британія — 35 (5,1 бала) [9].

В умовах сьогодення основними терористичними
загрозами та чинниками, які впливають на безпекову
ситуацію в Україні є: агресія з боку Росії; розвідуваль-
но-підривна діяльність іноземних спеціальних служб;
існування антиукраїнських інформаційно-пропаганди-
стських компаній; функціонування міжнародних теро-
ристичних і релігійно-екстремістських організацій; по-
ширення незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибу-
хових речовин; терористичні прояви з використанням
засобів ураження; анонімні повідомлення про заміну-
вання, що створюють загрозу безпеці громадян; проте-
сти окремих верств населення.

Існування, самозбереження і прогресивний розви-
ток України як суверенної держави залежать від
здійснення цілеспрямованої політики щодо захисту її
національних інтересів. Терористичні злочини посяга-
ють на фундаментальні інтереси нації та спрямовані на
дестабілізування, підрив існуючої системи правління
Національні інтереси України відображають фундамен-
тальні цінності та прагнення Українського народу, його
потреби в гідних умовах життєдіяльності, а також ци-
вілізовані шляхи їх створення і способи задоволення [4].

Деструктивний вплив тероризму, що призводить до
дестабілізації важливих сфер життєдіяльності держа-
ви, та має відображення на безпековому середовищі
України показано на рисунку 2.

Варто проаналізувати сфери, де тероризм завдає
найбільшого руйнівного удару. Основними реальними
та можливими загрозами національній безпеці України
в найбільш важливих сферах життєдіяльності є:

1) у політичній сфері:
— посягання на конституційний лад і державний су-

веренітет України, що вважається найнебезпечнішим із
злочинних діянь, оскільки передбачає не лише масовість
нищівного впливу на населення держави, але й зазіхан-
ня на  державність та державний суверенітет;

— втручання у внутрішні справи України з боку
іншої держави через реалізацію військового конфлік-
ту;

— існування сепаратистського руху в окремих регі-
онах та у певних політичних сил в Україні (в Автономній
Республіці Крим, у Східній Україні та у деяких інших
регіонах);
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— загострення міжетнічних і міжконфесійних відно-
син;

2) у військовій сфері:
— посягання на територіальну цілісність України;
— формування поблизу кордонів України військо-

вих угрупувань та запасів зброї;
— можливість застосування зброї масового знищен-

ня проти України;
— недостатній рівень боєздатності Воєнної органі-

зації України;
— формування та функціонування незаконних

збройних сил;
3) у соціальній сфері:
— низький рівень життя та соціального захисту пе-

реважної чисельності населення;
— суспільно-політичне протистояння окремих

верств населення та регіонів країни;
— посильні тенденції моральної та духовної дегра-

дації суспільства;
— неконтрольовані міграційні процеси, що слугують

проникненню у нашу країну членів терористичних угру-
повань інших держав;

4) у економічній сфері:
— деструктивний вплив на економічний потенціал

країни;
— загострення економічної кризи;
— погіршення функціонування та деструктуризація

окремих галузей економіки;
— необхідність підвищення загальнодержавних ви-

трат на оборону і безпеку держави.
На рисунку 2 нами окреслені ряд заходів, реаліза-

ція яких дозволить зміцнити безпекову ситуацію в Ук-
раїні, що сприятиме досягненню національних (еконо-
мічних) інтересів громадян, суспільства, державності й
зумовить: підвищення конкурентоспроможності та
ділової активності країни, економічне піднесення та ста-
більність соціально-економічного розвитку.

Аналіз антитерористичної діяльності міжнародних
і регіональних організацій, а також державної політи-
ки низки країн світу дозволяє виокремити актуальні
тенденції протидії тероризму (див. табл. 2).

Система протидії тероризму в Україні в загальному
відповідає стандартам розвинених країн і дає змогу
ефективно протидіяти сформованим злочинним про-
явам. Від моменту проведення антитерористичної опе-
рації до основних нормативно-правових актів внесено
зміни, які врегулювали деякі питання у сфері боротьби
з тероризмом. Але новосформовані виклики і загрози,
які утворилися в умовах сьогодення, свідчать про не-
обхідність постійного удосконалення державної систе-
ми протидії тероризму за напрямами: оновлення кон-
цептуальних засад; уточнення профільної нормативно-
правової бази; удосконалення організаційного забезпе-
чення, враховуючи проведення АТО, інформаційне за-
безпечення, взаємодії з громадянами і суспільством і т.д.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Визначено, що тероризм можна охарактеризувати

як: складне явище дійсності, що посягає на різноманітні
сфери життєдіяльності людей і породжує неспокій,
стурбованість суспільства за сьогодення й майбуття;
загрозу життєво важливим інтересам громадян, су-
спільства, державності. Доведено деструктивний вплив
терористичної діяльності на безпекове середовище Ук-
раїни, що вимагало виокремлення заходів протидії те-
роризму, які є доречними в умовах розповсюдження
гібридних загроз сьогодення.

Серед пріоритетних завдань державної політики у
сфері протидії тероризму варто виділити такі: усунен-
ня загроз життю та безпеці громадян, інтересам су-
спільства та держави, що виникли внаслідок агресії Ро-
сійської Федерації проти України; усунення конфлік-

Рис. 2. Безпекове середовище України: деструктивний вплив та заходи досягнення позитивних тенденцій
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Політична сфера: 
• посягання на державний суверенітет України; 
• втручання у внутрішні справи України з боку інших 

держав; 
• наявність сепаратистських тенденцій; 
• загострення міжетнічних і міжконфесійних відносин. 
Воєнна сфера: 
• посягання на державний суверенітет України та її 

територіальну цілісність; 
• нарощування поблизу кордонів України угрупувань 

військ та озброєнь;  
• можливість застосування зброї масового знищення 

проти України. 
Соціальна сфера: 
• низька соціальна захищеність значних верств 

населення; 
• тенденції моральної та духовної деградації 

суспільства; 
• неконтрольовані міграційні процеси. 
Економічна сфера: 
• деструктивний вплив на економічний потенціал 

країни; 
• загострення економічної кризи; 
• погіршення функціонування та деструктуризація 

окремих галузей економіки; 
• необхідність підвищення загальнодержавних витрат 

на оборону і безпеку держави 
 

 
Досягнення національної злагоди, 
політичної  і соціальної стабільності. 
Забезпечення державного 
суверенітету, територіальної 
цілісності та недоторканості кордонів. 
Зміцнювання генофонду Українського 
народу та його інтелектуального 
потенціалу. 
Розвиток української нації. 
Налагодження взаємовигідних та 
рівноправних відносин з іншими 
державами, інтегрування в 
європейську та світову спільноту.  
Мінімізація / нейтралізація 
негативних економічних процесів та 
вихід країни зі стану фінансово-
економічної нестабільності. 
Протидія тероризму 
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тогенних чинників, що породжують прояви тероризму;
дотримання необхідного рівня антитерористичної захи-
щеності; припинення можливих терористичних проявів
на території України; розвиток та дотримання норма-
тивно-правової бази антитерористичної діяльності.

Подальша наукова розвідка передбачає досліджен-
ня фінансування тероризму вУкраїні.
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Таблиця 2. Узагальнення потенційних заходів протидії тероризму

Джерело: побудовано за даними [2].

№ п/п Перелік заходів протидії тероризму 
1. Посилення міжнародної взаємодії та обміну інформацією між країнами з питань боротьби з тероризмом. На засіданні Ради 

Безпеки ООН було прийнято резолюцію № 2322, яка закликає держави до міждержавної взаємодопомоги та взаємодії щодо 
боротьби з тероризмом, обміну інформацією про терористичні організації та бойовиків-терористів, їхні біометричні дані 

2. Посилення взаємодії та обміну інформацією з питань протидії тероризму між уповноваженими органами на національному 
рівні, що передбачатиме підвищення ефективності взаємодії та обміну інформацією між національними спеціальними 
та поліцейськими службами і посилення прикордонного контролю 

3. Посилення профілактики тероризму, у тому числі протидія радикалізації, що передбачає реалізацію спеціалізованих 
програм, які спрямовані на нівелювання у суспільстві екстремістських поглядів і запобігання втягуванню молодих осіб 
до участі в терористичних операціях 

4. Використання державними органами нових технологій боротьби з тероризмом, зокрема планується утворення 
Європейського центру боротьби з тероризмом та радикалізацією в Інтернеті 

5. Посилення боротьби з фінансуванням тероризму: передбачає застосування  комплексу заходів по боротьбі з фінансуванням 
тероризму щодо посилення прикордонного контролю та удосконалення Шенгенської інформаційної системи (SIS) 

6. Посилення контролю за міграційними процесами: вживаються заходи щодо посилення прикордонного контролю, 
запровадження якісних систем спостереження за мігрантами, запобігання нелегальній міграції. 
Вдосконалення національного законодавства з питань протидії тероризму, надання додаткових повноважень 
правоохоронним органам і спеціальним службам 

7.  Вдосконалення національного законодавства з питань протидії тероризму, надання додаткових повноважень 
правоохоронним органам і спеціальним службам 

 


