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МЕТОДИ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ З ТЕРОРИЗМОМ. 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ 

 

Пронський Е. А., студент СумДУ, гр. Ю-41 

 

Сучасний міжнародний тероризм є одним з нових факторів впливу 

на світову політику, стан і розвиток міжнародної системи 

постбіполярного часу. Терористичні акти дедалі частіше спрямовані 

на масові людські жертви, спричиняють руйнування матеріальних і 

підрив духовних цінностей, провокують війни, недовіру та ненависть 

між соціальними, національними і релігійними групами, що сприяє 

виникненню і поглибленню системних криз. Терористична діяльність, 

якій потрібно негайно протидіяти, сьогодні характеризується великим 

бюджетом, широким розмахом і взаємодією міжнародних 

терористичних центрів та організацій по всьому світу. 

На жаль, хвиля тероризму в буквальному значенні спочатку 

накрила Росію, потім Америку, зараз, у 2015 році, відбуваються великі 

теракти в Північній Америці, в Сірії, Турції, в західній Європі, 

зокрема у Брюсселі, Парижі тощо. Події, що відбуваються у світі, 

змушують задуматися, а чи готова Україна вистояти в процесі хвиль 

тероризму, зокрема міжнародного. А для цього наша країна повинна 

чітко мати методи боротьби з будь-яким тероризмом. 

Я вважаю, що Україні як пострадянській державі потрібно 

перейняти досвід зарубіжних країн у сфері боротьби з тероризмом, 

особливо тих країн, де теракти і протидія ним відбувається доволі 

часто. Служба безпеки України повинна вчитися боротися з 

тероризмом виключно методами такої боротьби найкращих 

спецслужб світу. Це MOSSAD (Ізраїль), ЦРУ (США), МІ6 ( 

Великобританія), BND (Німеччина), RAW (Індія), DGSE (Франція) 

тощо. 
Наприклад, у Франції з терористами ведуть боротьбу підрозділи 

Брі (пошук і знищення). У цьому елітному загоні налічується близько 

30 бійців, яким президент Франції надав виключні повноваження 

знищувати терористів на стадії замаху.  Більшість країн давно 

прийшла до висновку, що боротьбою з тероризмом повинна займатися 

окрема організація. Однією з перших по цьому шляху пішла 

Великобританія, створивши спеціальну службу (САС) як елітну, 

високопрофесійну антитерористичну організацію. Я вважаю,що 
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Україна може створити таку окрему організацію на основі моделі 

англійської САС, яка буде займатися виключно боротьбою з 

тероризмом, а також створити вищий навчальний заклад, який буде 

випускати професіоналів виключно у сфері боротьби з тероризмом в 

державі. 

В основі тактики спецслужби Ізраїля «Моссад» - превентивні удари 

по терористах, удари відплати за організаторами і виконавцями 

терактів, які не вдалося запобігти. Такі жорстокі міри боротьби 

повинні бути і в Україні, які є найефективнішими для знищення 

тероризму. 

Я вважаю, що Україна повинна не робити терористам ніяких 

поступок, не проявляти до злодіїв доброти, солідарності або поваги та 

 вчиняти максимальний тиск на країни, що підтримують тероризм, а 

також вводити санкції, в першу чергу економічні, щодо цих держав, як 

це роблять країни Європи, США,  оскільки підтримка будь-якого 

тероризму існує завдяки його фінансуванню. 

Наша держава повинна перейняти перераховані вище та інші 

методи боротьби з тероризмом в США, європейських країнах, Ізраїлі, 

Турції, Єгипті тощо, оскільки такі жорсткі методи є дуже 

ефективними та максимально забезпечують цілісність держави та 

безпеку життя кожної людини. 

Я також пропоную органам державної влади приділяти особливу 

увагу місцям масових скупчень людей (мітинги, зібрання, міські 

концерти, футбольні матчі тощо), а проведення таких заходів 

дозволяти лише у разі присутності великої кількості представників 

правоохоронних органів, оскільки саме місця масових скупчень людей 

для терористів є найсприятливішими для вчинення протиправних дій. 

З посиленням терористичних актів в Європі та на близькому Сході, 

а також великою хвилею біженців зі Сходу українська влада повинна 

зміцнити прикордонну службу та віддати наказ прикордонникам дуже 

ретельно перевіряти засоби транспорту та осіб, що перетинають 

український кордон, тим паче осіб, що не є громадянами України. 

Я вважаю, що в українському законодавстві, як і в законодавстві 

багатьох зарубіжних країн, повинні бути також встановлені 

найжорстокіші санкції щодо терористів, оскільки тероризм сьогодні є 

найнеочікуванішою та найнебезпечнішою злочинністю у світі, з якою 

потрібно боротися вчасно та ефективно. 
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