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ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БЕЗПЕКИ ВІД ХБРЯ ІНЦИДЕНТІВ 

ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНІ 

 

APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE SECURITY STRATEGY 

AGAINST CBRN INCIDENTS OF TERRORIST NATURE IN UKRAINE 

 
Проведено аналіз Національних стратегій безпеки різних країн. Наведено ха-

рактеристику хімічних, біологічних, радіаційних, ядерних інцидентів терористично-
го характеру. Запропоновано підхід до розробки Стратегії безпеки від ХБРЯ інци-
дентів терористичного характеру в Україні.  
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ційно небезпечний об’єкт, ХБРЯ інцидент. 

 
The analysis of the National Security Strategies of different countries was made. 

The characteristic of chemical, biological, radiological and nuclear incidents of a terrorist 
nature was given. The approach to the development of the Security Strategy against CBRN 
incidents of a terrorist nature in Ukraine was proposed. 

Keywords: Security Strategy, terrorism, emergency, potentially dangerous object, 
CBRN incident. 

Постановка проблеми. Останнім часом суттєву загрозу для України зо-
крема та світу в цілому набуває міжнародний і державний тероризм, який пе-
ретворює мирне населення в об'єкт силового впливу з метою дестабілізації об-
становки, залякування людей, позбавлення їх здатності чинити організований 
опір. Абсолютно зрозуміло, що тероризм – явище не нове, але ще не достатньо 
досліджене. В Україні ж ситуація ускладнюється тим, що у зв'язку з небезпеч-
ними соціальними та військовими явищами, можливість виникнення хімічних, 
біологічних, радіаційних чи ядерних (ХБРЯ) інцидентів терористичного хара-
ктеру суттєво зростає. Тому вивчення особливостей та характеристик ХБРЯ 
інцидентів терористичного характеру з метою розробки ефективної Стратегії 
безпеки є актуальною проблемою, яка потребує особливої уваги [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі оцінки терористичної 
загрози для об'єкта контролю, в тому числі і для ХБРЯ небезпечних об’єктів, при-
свячені роботи [2-4], проте в них не відображено державну (національну) страте-
гію у сфері попередження ХБРЯ інцидентів терористичного характеру. 

В США «Стратегія національної безпеки» була підписана президентом 
країни у 2006 році. По суті, американський документ – це стратегія боротьби з 
тероризмом як на території США, так і за їх межами. Втім, розглядаються і ба-
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гато інших аспектів захисту американців від різних сучасних викликів і загроз. 
Значне місце відводиться і розвитку демократії в світі, глобалізації економіки, 
а також ядерного стримування і недопущення розповсюдження зброї масового 
знищення [5]. Під час проведення семінару «Стратегія дій проти тероризму», 
що проходив у вашингтонському Центрі стратегічних досліджень 
(м. Вашингтон, США), зверталася увага на те, що сучасний тероризм, маючи 
новітню зброю і технології, перетворюється на загрозу всьому людству. Тому, 
на думку фахівців [6, 7], боротьба з тероризмом стає глобальною проблемою. 

В Російській Федерації «Стратегія національної безпеки» затверджена 
Указом президента № 683 від 31 грудня 2015 року. «Стратегія національної 
безпеки Російської Федерації» – базовий документ з планування розвитку сис-
теми забезпечення національної безпеки Російської Федерації, розроблений і 
прийнятий як основа для взаємодії органів державної влади, організацій та 
громадських об'єднань Російської Федерації у сфері захисту національних ін-
тересів і забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави [8]. У 
«Стратегії національної безпеки» представлено офіційне бачення стратегічних 
пріоритетів, цілей і заходів у сфері внутрішньої і зовнішньої політики, що ви-
значають стан національної безпеки Росії і рівень сталого розвитку держави на 
довгострокову перспективу. «Стратегія національної безпеки Російської Фе-
дерації» розглядається як документ, що знаходиться у взаємозв'язку з «Конце-
пцією довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федера-
ції». Основне завдання «Стратегії» полягає у формуванні та підтримці внутрі-
шніх і зовнішніх умов, сприятливих для реалізації стратегічних національних 
пріоритетів Росії. 

В Україні «Стратегія національної безпеки України», затверджена Ука-
зом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, визначає загаль-
ні принципи, пріоритетні цілі, завдання і механізми захисту життєво важливих 
інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз, в то-
му числі терористичних загроз [9]. Стратегія національної безпеки України є 
основним документом оборонного планування, вона є основою для плануван-
ня діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки. Виходячи 
з її положень розробляються доктринальні документи з питань воєнної безпе-
ки, зокрема воєнна доктрина, основні напрями зовнішньої політики, стратегії 
інформаційної безпеки, кібербезпеки, антитерористичної безпеки, реформу-
вання сектору безпеки і оборони, інших нагальних питань національної безпе-
ки, а також державних програм за окремими напрямами державної політики 
національної безпеки. Органи державної влади керуються Стратегією при роз-
робленні та реалізації законодавчих актів, концепцій, доктрин, стратегій, про-
грам, планів та окремих заходів, укладенні міжнародних договорів і угод, ін-
ших міжнародно-правових документів. 

Постановка завдання. Незважаючи на існуючий досвід країн у розробці 
та забезпеченні Стратегій національної безпеки в цілому й антитерористичної 
безпеки зокрема, проблемі попередження ХБРЯ інцидентів терористичного ха-
рактеру увагу приділено лише опосередково. Така проблема характерна і для 
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України [10]. У зв'язку з цим, виникає необхідність розробки ефективної страте-
гії безпеки від ХБРЯ інцидентів терористичного характеру в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У Законі України «Про боротьбу з теро-
ризмом», прийнятому Верховною Радою України 20 березня 2003 року [11], 
визначено такі основні поняття: 

– тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, 
цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, 
підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинен-
ня інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погро-
зи вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей; 

– технологічний тероризм – злочини, що вчиняються з терористичною 
метою із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) та 
іншої зброї масового ураження або її компонентів, інших шкідливих для здо-
ров'я людей речовин, засобів електромагнітної дії, комп'ютерних систем та 
комунікаційних мереж, включаючи захоплення, виведення з ладу і руйнування 
потенційно небезпечних об'єктів, які прямо чи опосередковано створили або 
загрожують виникненням надзвичайної ситуації внаслідок цих дій та станов-
лять небезпеку для персоналу, населення та довкілля; створюють умови для 
аварій і катастроф техногенного характеру. 

Найбільш поширеними у світі надзвичайними ситуаціями, пов’язаними з 
терористичними актами, є вибухи в державних установах або на промислових 
об'єктах. Це пояснюється тим, що виробнича діяльність промислових об'єктів 
(100% об'єктів України, на яких можливе виникнення ХБРЯ інцидентів), пов'яза-
на з наявністю в них великої кількості хімічно небезпечних, радіоактивних, лег-
козаймистих, вибухо- і пожежонебезпечних речовин та біологічних агентів, ста-
новить серйозну загрозу екологічній безпеці територій [12]. 

У Положенні про єдину державну систему запобігання, реагування і 
припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків [13] йдеться про 
те, що забезпечення належного рівня захисту та охорона об’єктів від можли-
вих терористичних посягань покладається на суб’єкти боротьби з тероризмом 
у межах їх повноважень. Проте для ефективного захисту потенційно небезпе-
чного об’єкта від ХБРЯ інцидентів терористичного характеру необхідне за-
безпечення: по-перше обов’язкового виконання комплексу антитерористичних 
організаційно-технічних заходів його керівництвом та персоналом; по-друге 
організації збирання адміністративних даних та взаємодії з органами виконав-
чої влади й відповідними відомствами. Але для ефективного здійснення цих 
заходів необхідне системне виконання взаємозалежних складових або основ 
Стратегії безпеки від ХБРЯ інцидентів терористичного характеру (рис. 1). 

Стратегії безпеки повинна враховувати ступінь терористичної загрози 
виникнення ХБРЯ інцидентів в конкретному регіоні України, так як, з точки 
зору терористичної активності, територія України є не однорідною та зале-
жить від таких факторів:  

1) ступеня терористичної небезпеки регіону, що характеризується часто-
тою терористичних проявів в ньому;  
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2) кількості об'єктів, на яких можуть виникнути ХБРЯ інциденти в регі-
оні, що представляють інтерес для потенційних терористів (ситуаційного фак-
тора);  

3) їх привабливість і доступність для терористів у порівнянні з іншими 
об'єктами. 

 

 

 
Рис. 1. Основні складові Стратегії безпеки від ХБРЯ інцидентів  

терористичного характеру 
 
Важливою складовою Стратегії безпеки має бути проведення характери-

стики ХБРЯ інцидентів терористичного характеру з метою аналізу та розробки 
попереджувальних заходів. 

 

 

 
Рис. 2. Характеристика ХБРЯ інцидентів терористичного характеру 
 
Приклад. Терористичний акт з застосуванням отруйної речовини зарину 

стався в Японії 20 березня 1995 року на станціях метро Касумігасекі і Нагата-
тьо. Загинуло, за різними даними, від 10 до 27 осіб, понад 6300 отримали от-
руєння різного ступеня важкості. Атака була організована неорелігійною де-
структивною сектою «Аум Сінрікьо». 
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Намір. Для повалення існуючого політичного режиму і 
встановлення Секо Асахара, засновника групи, як 
«Імператора» Японії. 

Можливість  

організації. 

«Аум Сінрікьо» володіла фабрикою, де були ви-
готовлені хімічні речовини. 

Вразливість. Рівень загрози терористичних актів в Японії в той 
час розглядався як низький, тому дуже мало  
ресурсів було задіяно для забезпечення безпеки. 

Доступність реалізації. В якості обраної цілі терористичного акту в 
«Аум Сінрікьо» визначили метрополітен. 

 
Вивчення особливостей ХБРЯ інцидентів терористичного характеру, їх 

видів та причин виникнення [14] дозволяє розробити систему заходів антите-
рористичного спрямування за наступними чотирма напрямками: 

– усунення причин, негативних факторів і умов, що породжують або 
сприяють виникненню терористичних проявів; 

– адекватне і своєчасне реагування на негативні процеси, які становлять 
загрозу безпеці; 

– надання ефективної допомоги правоохоронним органам і спецслужбам 
у їх боротьбі з терористичними проявами; 

– пом'якшення та мінімізація наслідків терористичних актів, які не вда-
лося запобігти. 

Висновки. Отже, небезпечна соціальна та військова ситуація, що скла-
лася в Україні суттєво підвищує імовірність виникнення ХБРЯ інцидентів те-
рористичного характеру. Катастрофічні масштаби наслідків таких інцидентів 
обумовлюють необхідність створення ефективної Стратегії безпеки від ХБРЯ 
інцидентів терористичного характеру. Запропонований підхід включає: систе-
мне виконання взаємозалежних складових Стратегії (готовність, захист, попе-
редження, переслідування); врахування факторів, що характеризують ступінь 
терористичної загрози виникнення ХБРЯ інцидентів в конкретному регіоні 
України; проведення їх характеристики з метою аналізу та розробки попере-
джувальних заходів; розробку системи заходів антитерористичного спряму-
вання за відповідними напрямками. 
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