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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ ТЕРОРИСТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ  

 

Дедалі частіше людство у своєму житті та діяльності почало 

зустрічатися з такою проблемою як тероризм. На початку XXI століття 

тероризм став однією з найнебезпечніших загроз як і для конкретної особи чи 

країни, так зокрема і для людства в цілому. Історія тероризму є достатньо 

відомою, але навряд чи до кінця зрозумілою. Про це свідчить різнобій думок та 

підходів дослідників цього аспекту людської історії. Виникнення понять “терор” та 

“тероризм” традиційно пов’язують з періодом Французької революції (1789–1794), 

коли термін “терор” (від латин. terror – “страх”, “жах”; первинне значення цього 

слова збереглося в романо-германських мовах), вперше голосно заявивши про себе 

під час якобінської диктатури, впевнено увійшов до історії людства. Іноді цей час 

називають “епохою терору”.  

Ефективною боротьбою з тероризмом являється забезпечення 

адекватного та своєчасного реагування на терористичні загрози. Реагування 

на надзвичайні ситуації, які спричинені терористичними актами, має певну 

свою специфіку. 

Надзвичайні ситуації як наслідки терористичних актів – це можливі 

великі жертви серед населення, великі збитки сільськогосподарському 

господарству, великі матеріальні збитки та психічні травми населенню. Світ 

у цьому переконався, коли внаслідок терористичних актів у вересні 2001 

року паніка і відчай охопили мільйони людей, загинуло 276 осіб у Нью-

Йорку, 189 осіб у Вашингтоні та 44 особи на місці падіння літака у 

Пенсільванії, зникло безвісти під руїнами Всесвітнього торгового центру 

6800 осіб. 

Як засвідчує досвід, надзвичайні ситуації терористичного походження 

перетворилися на глобальну проблему сьогодення. Також, тероризм 

становить загрозу міжнародній безпеці, виріс до соціально небезпечного 

явища для суспільства, став багато значимим за метою та проявами, може 

використовувати для злочинних цілей досягнення науки і техніки, а також 

для задоволення своїх певних ідеологій та мислень. 

Опір та протидія такому тероризму потребує системного підходу та 

зосередженню всіх ресурсів на міжнародному та національному рівнях, тому 

що навіть лідери світових держав не спроможні самостійно забезпечити свій 

захист від терактів. Відповідно до цього наша країна має адекватно та 

своєчасно реагувати на сучасні загрози та не залишатися осторонь світових 

процесів. Тому буде доцільно провести ревізію стану теперішніх в Україні 

систем реагування та запобігання надзвичайним ситуаціям, визначити шляхи 

їх реорганізації, оптимізації та подальшу їх розбудову. 



Тому, комплексний підхід до розв’язання цієї проблеми вимагатиме 

раціонального використання вже існуючих у державі систем та механізмів 

реагування, використання набутого національного досвіду та практики. 

Зважаючи на ці чинники слід виділити відмінності реагування на надзвичайні 

ситуації, які були спричинені терористичними актами чи мали підґрунтя 

тероризму від  природного чи техногенного характеру. Це доцільно зробити, 

оскільки в нашій країні є достатньо розвинуті державні системи реагування 

на техногенні катастрофи та природні лиха. В той час як система 

антитерористичного реагування ще тільки починає формуватися, особливо, 

якщо брати до уваги такі високі вимоги, яким вона має відповідати в 

сучасних умовах. 

Тому, на нашу думку потрібно запровадити в МНС України з метою 

попередження надзвичайних ситуацій наступне: 

1. Проводити оцінку можливих небезпек і ризику аварій на 

підприємствах з метою визначення найуразливіших місць, вузлів, 

агрегатів, терористичний вплив на які може призвести до 

надзвичайних ситуацій; 

2. Декларувати безпеку об’єкта підвищеної небезпеки щодо акту 

тероризму; 

3. Необхідність експертизи промислової безпеки; 

4. На об’єктах підвищеної небезпеки керівництву об’єктів і відомств 

розробити плани запобігання аварій та їх локалізації; 

5. Інформувати про небезпеку, аварії та катастрофи органи виконавчої 

влади і громадськості. 

Отже, національний механізм боротьби з тероризмом свідчить про наявність 

в Україні широкої законодавчої бази, яка відкриває можливість ефективної протидії 

терористичній загрозі. Проте, при цьому уявляється невірним припинення 

теоретичного пошуку моделі, яка змогла б об’єднати в собі “логіку правових 

документів ” і реальні заходи її застосування. Це є можливим тільки за умови, якщо 

українське суспільство, перш за все, представники державної влади будуть 

удосконалювати вже існуючий механізм протидії тероризму та створювати більш 

ефективну модель, здатну вивести з-під терористичного удару його безпосередніх 

жертв або пом’якшити резонанс можливих наслідків. 
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