СУЧАСНА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАГРОЗА
1. Поняття «терористичної організації» у національному законодавстві визначено
2. «Терористичною групою» слід вважати
3. Що спільного між різними терористичними угрупованнями
4. Підставою для внесення юридичної чи фізичної особи до переліку осіб, пов’язаних
із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано
міжнародні санкції є
5. За наявності якої умови, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний
зупинити здійснення фінансової операції, якщо її учасником або
вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних з
провадженням терористичної діяльності та щодо яких застосовано міжнародні
санкції
6. Що з наведеного є однією з підстав для виключення особи із переліку осіб,
пов’язаних з проведенням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано
міжнародні санкції
7. Який державний орган здійснює нагляд за дотриманням ломбардами законів щодо
протидії легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення
8. Який державний орган здійснює нагляд за дотриманням адвокатами законів щодо
протидії легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення
9. Який державний орган здійснює нагляд за дотриманням небанківськими
фінансовими установами законів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів
отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення
10.Чи виникає підстава для цивільно-правової відповідальності суб’єкта первинного
фінансового моніторингу у випадку зупинення фінансової операції якщо її
учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб,
пов’язаних з провадженням терористичної діяльності та щодо яких застосовано
міжнародні санкції
11.Метою терористичної організації «Аль-Каїда» є
12.Ісламська Держава «ІДІЛ» діє
13.Яка з терористичних організацій здійснила замах на Іоанна Павла Другого, главу
Римської католицької церкви
14.Лідером терористичної організації «Хамас» є
15.Яка з перелічених терористичних організацій має відділення в Австралії, Росії
Німеччині, Шрі-Ланці, республіках колишньої Югославії, США, а також на Україні
і Тайвані
16.Вкажіть характерні прояви терористичної активності в країнах, які ведуть активну
боротьбу з міжнародними терористичними організаціями

17.До країн, на території яких постійно перебувають лідери активно діючих
терористичних організацій та розміщені їх осередки належать
18.Характерним проявом терористичної активністю в Україні є
19.До основних факторів поширення тероризму у світі можна віднести
20.Одним з найкривавіших терактів ХХІ століття вважають
21.Основною ознакою тероризму є
22.За соціально-політичною спрямованістю тероризм поділяють на
23.Основним положенням теорії, що розглядає застосування насильства, спричинене
економічними і соціальними умовами життя суспільства, є
24.За сферою дії тероризм може бути
25.Однією з основ для виникнення тероризму на релігійному ґрунті є
26.За місцем здійснення терористичних актів розрізняють
27.Метою інструментального тероризму є
28.Об’єктом ненависті (ворогом) для правих терористичних груп є
29.Геокультурополітичний вимір тероризму полягає у
30.Який мотив для здійснення вибуху переважає у терориста-підривника
«професіонала»
31.Укажіть форми об’єктивної сторони терористичного акту (ст. 258 КК України)
32.Назвіть мету як ознаку суб‘єктивної сторони злочину «Терористичний акт»
33.Особа звільняється від кримінальної відповідальності за створення терористичної
групи чи терористичної організації (ч. 2 ст. 258-3 КК України), якщо вона
34.У чому виражається об’єктивна сторона завідомо неправдивого повідомлення про
загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ст. 259 КК
України)
35.Назвіть форму вчинення злочину «Сприяння вчиненню терористичного акту» (ст.
258-4)
36.У якому розділі чинного Кримінального кодексу України передбачена кримінальна
відповідальність за злочини, пов’язані з терористичною діяльністю
37.Суб’єктом злочину передбаченого ст. 258-2 КК України (Публічні заклики до
вчинення терористичного акту) є
38.З якого моменту злочин, передбачений ст. 258-3 КК України (створення
терористичної групи чи терористичної організації), є закінченим
39.3 якого моменту завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян,
знищення чи пошкодження об’єктів власності (ст. 259 КК України) є закінченим
злочином
40.Під «неправдивим повідомленням» у ст. 259 КК України (завідомо неправдиве
повідомленням про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів
власності) слід розуміти доведення вказаної інформації до відома
41.Координуючим органом єдиної державної системи та суб’єктів боротьби з
тероризмом в Україні є
42.До об’єктів можливих терористичних посягань належать

43.Суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї
компетенції, є
44.До участі у здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і
припиненням терористичної діяльності, у разі необхідності, також залучаються
45.Повноваження Служби безпеки України у боротьбі з тероризмом, відповідно до
Закону України «Про боротьбу з тероризмом», полягають у
46.На Антитерористичний центр при Службі безпеки України покладається
47.Залежно від наявної інформації про загрозу вчинення або вчинення терористичного
акту встановлюються такі рівні терористичних загроз
48. «Жовтий» рівень терористичної загрози означає
49.Не забороняється, відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом»,
поширення через засоби масової інформації або в інший спосіб інформації, яка
50.У разі встановлення рівня терористичної загрози «жовтий», суб’єкти боротьби з
тероризмом у межах своїх повноважень
51.Завдання міжнародного співробітництва з питань боротьби з тероризмом визначені
у
52.До правової основи співробітництва у сфері боротьби з тероризмом не відноситься
53.Відповідно до «Європейської конвенція про боротьбу з тероризмом» до злочину, що
не розглядаються як політичний, належить
54.Особливим постійно діючим органом, який формує основи спільної міжнародної
політики людства в частині підтримання миру та безпеки є
55.Одним з основних напрямів роботи Контртерористичного комітету є
56.До правопорушень, що тягнуть видачу, відповідно до «Європейської конвенції про
видачу правопорушників», відносяться
57. «Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму» не
застосовується у випадках
58.В якому з наведених міжнародних документів наведено визначення «вибухового
або іншого смертоносного пристрою»
59.У якому міжнародному документі зазначено про те, що «злочинні акти, спрямовані
чи розраховані на створення обстановки терору серед широкої спільноти, не можуть
бути виправдані, якими б не були мотиви (політичного, расового, ідеологічного,
етнічного, релігійного характеру), що можуть бути призведені до їх виправдання»
60.Резолюція Ради Безпеки ООН від 28.10.2001 № 1373 увійшла в історію тим, що в ній
наведено положення про
61.Ким приймається рішення щодо проведення антитерористичної операції
62.На якій строк може здійснюватися превентивне затримання осіб, причетних до
терористичної діяльності, у районі проведення довготривалої антитерористичної
операції
63.У якому випадку терорист може бути знешкоджений без попередження
64.У районі проведення антитерористичної операції посадові особи, залучені до
операції, мають право

65.У яких випадках Законом України «Про боротьбу з тероризмом» не передбачено
використовувати із службовою метою засоби зв'язку і транспортні засоби, у тому
числі спеціальні, що належать громадянам (за їх згодою), підприємствам, установам
та організаціям
66.Які з перелічених ознак вказують на можливу наявність вибухових пристроїв у
підозрілому предметі
67.У разі захопленні у заручники необхідно
68.При силовому звільненні (штурмі) заручників спецпідрозділом рекомендується
69.При виявленні підозрілого предмету на підприємстві керівник повинен
70.При прийомі повідомлень по телефону, які містять загрози терористичного
характеру, необхідно
71.Одним із заходів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій є
72.До штабу з ліквідації надзвичайної ситуації входить
73.Керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, залежно від обставин, що
склалися у зоні надзвичайної ситуації, самостійно приймати рішення щодо
74.Ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків є одним з основних завдань
підрозділів
75.Одним з основних способів локалізації надзвичайної ситуації є
76.Найбільш безпечним місцем для укриття при радіаційній небезпеці є
77.У випадку виникнення хімічної небезпеки
78.Ознаки отруєння аміаком
79.За неможливості вийти з осередку зараження хлором для убезпечення себе та
ураженого необхідно
80.Що не рекомендується робити при пожежі
81.При розслідуванні терористичний акту призначається
82.На яку дію слід звернути увагу при розслідуванні терористичного акту, в наслідок
якого був повністю зруйнований об’єкт
83.У разі, якщо особа, підозрювана у вчиненні терористичного акту з використанням
вибухового пристрою, не затримана, та відомостей про неї майже немає, до
пріоритетних слідчих дій слід віднести
84.Яку з криміналістичних експерт слід призначити при розслідуванні терористичного
акту з використанням вибухового пристрою
85.При огляді місця захоплення та утримання заручника на першому плані виступають
86.Які сліди можуть бути виявлені при проведенні огляду місця утримання заручника
(всередині об’єкта)
87.Яка найбільш ефективна тактика огляду місця вибуху
88.Першочергове значення при плануванні, організації і проваджені слідчих дій має
бути приділено
89.На початковому етапі розслідування злочинів терористичного характеру по
можливості уникати
90.До заходів, що забезпечують збереження доказової інформації не належать

