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Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні детермінанти, які впливають на 

виникнення та діяльність організованих терористичних об’єднань. Об’єктивні 
детермінанти є причиною до об’єднання окремих індивідів у такі організації. 
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Постановка проблеми. Сьогодні Україна переживає нелегкі часи під час проведення 
антитерористичної операції, тому не можна оминути увагою питання детермінантів виникнення та 
діяльності організованих терористичних об’єднань.  

 
Аналіз дослідження проблеми. Як відомо, організована злочинність пов’язана з тіньовою 

економікою, злочинним бізнесом. Як зазначають науковці, не все однозначно у розумінні цього виду 
злочинності. Проблема організованої злочинності в теперішньому світа, мабуть, завжди буде 
актуальною, адже тероризм активізується все частіше. Цією проблематикою займалось чимало 
вітчизняних науковців П. П. Андрушко, В. О. Глушков, В. К. Грищук, В. М. Дрьомін, 
В. П. Журавльов, Н. А. Зелінська, В. В. Коваленко, О. М. Костенко, С. В. Лазебник, С. Я. Лихова 
зробили вагомий внесок у вирішення окреслених питань. З огляду на міжнародний характер 
проблем організованої злочинності, дослідження ґрунтується також на працях зарубіжних учених, 
зокрема: П. Вілкінсона, Б. Я. Гаврилова, Х.-П. Гассера, С. У. Дікаєва, М. Креншоу, В. Лакера, 
Г. М. Міньковського, М. Ф. Мусаеляна, Г. В. Овчіннікової та ін. 

 
Метою статті є аналіз об’єктивних та суб’єктивних детермінант, які можуть охарактеризувати 

виникнення та діяльність організованих терористичних об’єднань. Це очевидно, адже такі групи чи 
організації складаються з окремих індивідів. І, власне, об’єктивні детермінанти, вважаємо, можуть 
стати насамперед приводом до об’єднання окремих індивідів у такі групи чи організації. Стосовно 
ж суб’єктивних детермінантів, то очевидно, що за їхньої відсутності особа навряд чи стане членом 
терористичного об’єднання. 

Постає логічне питання, а чи існують особливі детермінанти виникнення та діяльності 
організованих терористичних об’єднань? Думається, що так. Насамперед це злиття тероризму з 
організованою злочинністю (з організованими групами та злочинними організаціями, які не мають 
власне терористичного спрямування, а зорієнтовані на заняття іншими видами злочинної діяльності 
(далі – організованою злочинністю)).  

 
Виклад основного матеріалу. Сучасний тероризм слід розглядати як організований вид 

злочинності. Нині ера терористів-одинаків минає. Терористична діяльність стає добре 
організованою (спланованою, належно матеріально забезпеченою тощо). Підготувати та вчинити 
терористичний акт без придбання зброї, вибухівки чи інших знарядь неможливо. А тіньовий ринок 
таких предметів контролює організована злочинність. Відтак організовані засади проглядаються не 
тільки у власне тероризмі, а й у низці пов’язаних із ним злочинів. “Навколо” тероризму 
зосереджуються (групуються) різні злочини. Як зазначає проф. В. Лунєєв, тлумачення організованої 
злочинності ще менш чітке, ніж економічної злочинності [10, 254]. 

Основу для виділення організованої злочинності із системи злочинності загалом становлять 
характер і ступінь організованої взаємодії групи злочинців між собою під час здійснення 
пролонгованої кримінальної діяльності [5, 16]. Це – особлива група, певна форма співучасті. Отже, 
поняттям “організована злочинність” охоплюють відповідні види спільної злочинної діяльності, 
характерні для кримінальної економіки, злочинного бізнесу, корупції тощо.  

Взаємозв’язок організованої злочинності та тероризму не можна ігнорувати. В умовах 
загострення фінансово-економічної кризи, як правило, завжди розширюються масштаби 
організованої злочинності. Зі збільшенням фінансового і матеріального потенціалу керівників 
організованої злочинності у її найактивнішої частини об’єктивно з’являється прагнення до того, 
щоб впливати на владу і правоохоронні органи. Виробляється не тільки тактика, а й визначається 
стратегія здійснення такого впливу для гарантування особистої безпеки та можливостей для 
подальшої злочинної діяльності. Основна відмінність терористичної діяльності та інших форм 
організованої злочинності – у їхній меті. Якщо терористичні угруповання торгують наркотиками 
або зброєю, то з метою свого фінансового забезпечення, для виконання політичної мети. Натомість 
інші організовані злочинні угруповання учиняють це задля особистого збагачення.  

Незважаючи на ці суттєві розбіжності, чітко проявляється тенденція до їх злиття. Фактором, 
що призводить до злиття міжнародного тероризму з організованою злочинністю, є зміни 
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політичного становища у світі. Світове співтовариство вживає активних заходів щодо позбавлення 
фінансової підтримки терористичних організацій, а це штовхає їх на шлях активізації злочинної 
діяльності, щоб у такий спосіб здобувати матеріальні ресурси. 

Експерти ООН відзначають ще один фактор злиття організованої злочинності з теро-
ристичними організаціями – їхній технологічний інтерес. Викрадення ядерних матеріалів і 
можливість їх використання з метою шантажу стирають межі між такими злочинами, як вимагання і 
політичний тероризм.  

Злочинні організації вчиняють викрадення ядерних, радіоактивних та подібних матеріалів і 
продають їх терористам або використовують їх для залякування представників владних структур, 
конкурентів, суспільства. 

Вказуючи на взаємозв’язок із тероризмом таких злочинів, як викрадення людини, захоплення 
заручника, вбивство, вимагання, розбій і бандитизм, фахівці пов’язують їх з організованою 
злочинністю і підкреслюють, що кримінальні угруповання прагнуть взаємодіяти не тільки одне з 
одним, а й з терористичними організаціями стосовно незаконного обігу зброї, наркотиків, 
фінансової сфери тощо. Узагальнюючи наявний досвід, ці ж фахівці вказують на реальне існування 
терористичної злочинності як окремого виду організованої злочинності.  

Феномен організованої злочинності стосується, зазвичай, не лише тероризму та корупції, а й 
становлення злочинного формування, його існування впродовж тривалого часу і відповідної 
кримінальної діяльності в тій або іншій сфері.  

Визначальною рисою організованої злочинності стає її політизація, адже це процес обігу, 
перетікання злочинного капіталу з тіньової (кримінальної) сфери у легальну. Цьому сприяють 
налагоджені корупційні зв’язки, задіяні вагомі політичні чинники за участю терористичних 
угруповань. В організованій злочинності, пов’язаній з корупцією та тероризмом, завжди 
проглядається політичний відтінок. Злочинність – явище достатньо політизоване. “Злочинність, що 
політизується, – кримінальний феномен, який надзвичайно тісно пов’язаний зі сферою державного 
управління. Політична злочинність багатопланова. У вузькому значенні цим поняттям охоплюються 
злочини, що вчиняються за політичними мотивами, у широкому – всі злочини, що вчиняються у 
політичній сфері, у галузі державного та соціального управління” [5, 10].  

Є злочини, які пов’язані з вирішенням політичних проблем, що і дає підстави говорити про 
політизацію організованої злочинності. Попри це, тероризм тісно пов’язаний з політикою. У цьому 
контексті цікаву позицію обстоюють польські вчені. Вони розглядають взаємозв’язок організованої 
злочинності та тероризму, адже злочини, вчинені організованими злочинними групами і 
терористичними організаціями, фактично не відрізняються “технологією” вчинення, 
характеризуються складною кримінологічною активністю, що проявляється у застосуванні різних 
форм насильства [10]. 

Зважаючи на певне “зближення” організованої злочинності і тероризму, не виключене 
перетворення однієї форми злочинної організації на іншу. Часто терористичні групи (організації) і 
організовані злочинні групи переймають близькі за значенням, змістом злочинні дії, як захоплення 
заручників, викрадення людей тощо. Окреслилася тенденція до злочинного “порозуміння”, певної 
злочинної інтеграційної співпраці організованих злочинних угруповань і терористичних груп 
(організацій). Доволі часто вони “підписують” своєрідний “договір” про спільні дії. Скоєні в межах 
організованої злочинності терористичні діяння, спрямовані на захист їхнього панівного становища. 
Допускаючи в межах тероризму злочини, що їх вчиняє організована група, терористичні організації 
зміцнюють своє становище, силу свого впливу.  

Отже, організована злочинність і тероризм є взаємодіючими соціальними явищами. Крім того, 
вони подібні за структурою організованих і терористичних груп, відповідно злочинних і 
терористичних організацій. Так, деякі вчені зазначають, що “терористичним організаціям 
притаманні майже усі ознаки, що характерні для організованих злочинних угруповань, – наявність 
лідера, чіткий розподіл функцій, конспірація, дотримання неформальних норм поведінки, наявність 
грошового фонду підтримки” [5, 136]. 
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З такою думкою частково погоджується М. В. Семікін, який вважає, що “терористична група 
характеризується тими самими ознаками, що й організована група, але при цьому охоплює і 
додаткові ознаки, зумовлені особливістю терористичної діяльності” [6, 114].  

Згідно з положеннями ст. 28 КК України [6], однією з найважливіших відмінних ознак 
організованої групи та злочинної організації від інших форм співучасті, яка водночас є кількісним 
показником їхньої стійкості, виступає попередня зорганізованість трьох і більше осіб (злочинна 
організація п’яти і більше осіб) з метою вчинення злочинів, що передбачає необхідність 
багатоактної підготовки. Саме така складна підготовка передує злочинній діяльності терористичних 
груп та організацій, що зумовлено певною мірою багатооб’єктністю злочинів, які вони вчиняють.  
З цією думкою погоджуються такі дослідники, як В. Ф. Антипенко [2], В. П. Ємельянов [4], 
В. А. Ліпкан [8], які розробляють проблеми кримінально-правового визначення тероризму. Вони 
постійно наголошують, що злочини терористичної спрямованості – багатооб’єктні, які 
відзначаються складністю об’єктивно-суб’єктивних ознак. Це свідчить про те, що такі злочинні 
формування, як терористична група та організація, є різновидом організованої злочинності. 

У такому контексті необхідно також зазначити, що в основу виділення організованої 
злочинності із системи злочинності загалом покладено характер і ступінь організованої взаємодії 
групи злочинців між собою у здійсненні своєї пролонгованої кримінальної діяльності [6, 15]. Це 
особлива група, визначена форма співучасті (організатор, виконавець, підбурювач, пособник). Отож, 
поняттям “організована злочинність” охоплюються відповідні види спільної злочинної діяльності, 
характерні як для кримінальної економіки, злочинного бізнесу, корупції, бандитизму, деяких інших 
злочинів, так і для тероризму. Безумовно, у кожному з випадків є певна специфіка. 

Водночас необхідно наголосити, що діяння, пов’язані зі створенням терористичної групи чи 
терористичної організації, керівництвом такою організацією, участю у терористичній організації, 
матеріальним, організаційним чи іншим сприянням у створенні або діяльності терористичної групи 
чи терористичної організації, за змістом збігаються з аналогічними діями щодо злочинних 
організацій та організованих груп, передбаченими ст. 28 і 255 КК України [6]. Викладене вкотре 
підтверджує висновок про те, що створення та діяльність терористичної групи чи організації слід 
розглядати як різновид організованої злочинності. 

Для організованої терористичної злочинності характерна наявність об’єднання осіб для 
вчинення саме терористичних злочинів, стійкість групи (організації), налагоджена система зв’язків 
учасників терористичних формувань, розподіл між ними ролей тощо. Їхня головна відмінність від 
організованих злочинних груп і організацій – це те, чому підпорядкована і на що спрямована 
здійснювана ними злочинна діяльність. Так, за вчинення злочинної діяльності організованими 
групами та організаціями, – це придбання, нагромадження, збільшення кримінальних доходів, 
установлення контролю над владними структурами з використанням значного, нажитого злочинним 
шляхом, капіталу, налагодження і розвиток корумпованих зв’язків. Терористичні ж формування 
мають такі головні цілі, як вказані в ст. 258 КК України [14], – пов’язані з впливом на прийняття 
рішень органами державної влади, юридичними особами, провокації збройного конфлікту, 
погіршення міжнародних відносин тощо. 

Під час аналізу питань, пов’язаних із діяльністю терористичних груп та організацій, 
необхідно розглянути ознаки, за якими вони відрізняються. Погоджуємося з думкою М. І. Мельника 
та М. І. Хавронюка, які зазначають, що відмінність між терористичною групою і терористичною 
організацією полягає в тому, що терористична група створюється для вчинення конкретного 
терористичного акту чи кількох таких актів, а терористична організація має діяти невизначений час, 
займатися терористичною діяльністю постійно, до досягнення певної мети [11]. Тобто терористична 
група є певною мірою тимчасовим формуванням, що створюється для виконання визначених 
завдань. Зазначимо, що у КК України не сформульовано визначення терористичних груп та 
організацій, властивих їм ознак, також із його змісту не зрозуміло, у чому полягають відмінності 
між ними. Це є значним упущенням та ускладнює кваліфікацію злочинів, вчинених вказаними 
терористичними формуваннями.  
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П. І. Орлов і Д. П. Альошин зазначають: “Достатньо згадати події, що відбулися в США у 
вересні 2001 р., коли один злочин, підготовлений та приведений у виконання терористичною 
організацією, призвів до загибелі тисяч людей, посіяв страх серед мирних громадян усього світу і, 
більше того, безпосередньо вплинув на наступні політичні події в міжнародному співробітництві” 
[8, 105]. Отож стає зрозумілим, що терористична група чи організація, які мають своїм завданням 
вчинення таких злочинів, повинні характеризуватися такими якісними показниками, як об’єднаність 
єдиним планом, узгодженість дій і розподіл функцій між її учасниками. 

Слід також мати на увазі, що терористична група або організація можуть бути власне 
терористичними або змішаними (терористичними і загальнокримінальними). Інакше кажучи, у 
другому випадку терористична група (організація) може бути спрямована на вчинення не тільки 
терористичних, але й інших злочинів, спрямованих проти особистості, власності тощо. Якщо ж 
спочатку група (організація) створюється для вчинення злочинів терористичної спрямованості  
(з метою здійснення терористичної діяльності) або вибирає собі цю мету як основну на пізніших 
етапах свого існування, вона є винятково терористичною.  

Ми поділяємо думки науковців, які вважають, що розподіл груп (організацій) на організовані 
та терористичні іноді умовний. Варто врахувати, що злочинна група або злочинна 
загальнокримінальна організація не переросте в терористичну, і навпаки; а також те, що 
терористична група, крім актів тероризму, вчинятиме інші злочини. Часто терористи наймають для 
вчинення актів тероризму осіб, які вже входять до будь-якої злочинної групи або організації. Такі 
домовленості можуть бути досягнуті як з керівниками, так і з рядовими виконавцями з осіб, які 
вчиняють злочини загальнокримінальної спрямованості в групах [17, 96]. 

Треба зазначити, що ще одна загальна ознака, притаманна як організованим злочинним 
групам (організаціям), так і терористичним формуванням, – їхня подібність за якісним складом. 
Так, члени організованих і терористичних формувань, як правило, професіонали, тобто люди, 
основним доходом яких є засоби, одержувані від здійснення своєї злочинної діяльності впродовж 
тривалого часу. Вони досконало володіють навичками та технікою вчинення злочинів, навіть 
складними спеціальними прийомами, авторитетні у злочинному світі.  

Для того, щоб відгородити себе від заходів кримінального переслідування, керівництво 
організації відстороняється від злочинних дій з виконання запланованих операцій. Керівники 
уникають будь-яких прямих контактів із рядовими членами своєї злочинної групи, які вчиняють 
злочинні дії. Для спостереження за точним виконанням злочинних планів, через важливі “буферні 
зони” прокладаються спеціальні лінії зв’язку. Між верхньою групою планування і нижньою групою 
виконавців формується “ізолюючий прошарок” з осіб легальних професій, які лише передають 
накази від планувальної групи до виконавців і повідомлення від останніх до керівництва. Це 
робиться для того, щоб правоохоронні органи не могли добратися до “верхівки” [7, 83]. 

Окремої оцінки у діяльності терористичних об’єднань потребує і таке явище, як корупція. 
Вона виступає, на нашу думку, іншим важливим детермінантом їх виникнення та існування. 

Організована злочинність, корупція і тероризм – це своєрідний “бермудський трикутник”, що 
поглинає і криміналізує всі діяння, що потрапляють у його сферу, створює надзвичайну загрозу 
безпеці будь-якої держави та світового співтовариства загалом. Тероризм у багатьох державах світу 
виник не тільки в результаті політичних, релігійних, національних і економічних суперечностей та 
конфліктів, а власне внаслідок високого рівня корупції. Корупція, пов’язана з тіньовою економікою і 
злочинним бізнесом, призвела до диктату насильства, організації наркобізнесу. Ядром цього 
кримінального блоку став тероризм. І зворотний наслідок – це ядро зміцнюється через організовану 
злочинність і корупцію. 

Як бачимо, знову, як і стосовно тероризму, окреслені детермінанти мають загальний характер, 
відтак навряд чи їх перелік можна вважати вичерпним тощо. Вказане свідчить про подібність 
механізму детермінації організованої злочинності та діяльності організованих терористичних 
об’єднань. Відтак зв’язок тероризму та організованої злочинності є беззаперечним, а їхнє 
“наслідування” та “зрощування” і є, на нашу думку, основним особливим детермінантом 
виникнення та діяльності терористичних об’єднань. 
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Висновки. Викладене певною мірою підтверджує нашу думку про те, що терористичні групи 
та організації є різновидом форм організованої злочинності, що зумовлено подібністю структури та 
організації, механізму функціонування терористичних та організованих злочинних формувань. Як 
основну відмінність терористичних груп та організацій від інших форм організованої злочинності 
слід виділити цілі та мотиви їх створення і вчинення ними злочинної діяльності. Обґрунтовано, що 
українські науковці та політики припускали виникнення в Україні терористичних настроїв і 
проявів. Водночас влада не зробила нічого, щоб їм запобігти. Це доцільно розглядати як основний 
детермінант сучасної ситуації в Україні. Констатовано, що суб’єктивні характеристики терористів, 
а відтак і суб’єктивні детермінанти терористичної діяльності, настільки різноманітні, що без 
інформації про протиправну діяльність розпізнати таких осіб практично неможливо, як і усунути 
вказані детермінанти. 

Аргументовано, що виникнення та діяльність терористичних об’єднань насамперед 
детермінується тими самими факторами, що і окремий терористичний злочин. Водночас діяльність 
терористичних об’єднань наділена всіма ознаками організованої злочинної діяльності, 
спостерігається тенденція до їх злиття із загальнокримінальними організованими злочинними 
угрупованнями. Відтак для виникнення та діяльності терористичного об’єднання, як правило, 
характерні ті ж детермінанти, що і для організованої злочинності загалом. 
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