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          Найбільш істотним сучасним етапом розвитку тероризму стала його

небачена глобалізація. Проблема тероризму, яка торкнулася вже багатьох країн

світу, на думку вітчизняного дослідника В.І. Добренькова, є однією з найбільш

грізних небезпек, що нависли над людством. Найбільш масштабними

злочинами в сучасній історії людства стали страшні терористичні акти у

вересні 1999 р. в Москві, 11 вересня 2001 р. в США, в лютому 2004 р. в Іспанії,

з 1 по 3 вересня 2004 р. в Беслані. Особливість терористичної загрози, полоягає

в тому, що вона пов'язана з невидимим противником, не стримується жодними

моральними обмежувачами, не тільки не щадить мирного населення, а й навіть

направлена проти нього в першу чергу[2.71].

        Діяльність терористів може носити як внутрішньодержавний, так і

міжнародний характер. Тероризм в даний час набуває все більшого

поширення. Поняття «міжнародний тероризм», хоча і устоялося, ставши

загальноприйнятим, все ж неточно відображає сутність цієї нової загрози, що

розвивається як ланцюгова реакція. Відзначаючи труднощі у визначенні

понять "тероризм" і "міжнародний тероризм", більшість авторів робили і в 70-і

роки, і пізніше відповідні спроби. Сам термін «міжнародний тероризм» виник

на початку 70-х років XX ст. Так, в «Словнику міжнародного права» 1986 р.

він визначається як "сукупність суспільно небезпечних у міжнародному

масштабі діянь, що тягнуть безглузду загибель людей, порушують нормальну

дипломатичну діяльність держав та їх представників і утруднюють здійснення



міжнародних контактів і зустрічей, а також транспортних зв'язків між

державами ». На VII Конгресі ООН з попередження злочинності та

поводження з правопорушниками в 1990 р. у доповіді Генерального секретаря

ООН говорилося: «Міжнародний тероризм можна охарактеризувати як

терористичні акти, при виконанні яких виконавці (або виконавець) планують

свої дії, отримують керівні вказівки, приїжджають з інших країн, рятуються

втечею або шукають притулок, або отримують допомогу в будь-якій формі не в

тій країні або країнах, в яких здійснюються ці дії ». Потрібно звернути увагу на

те що, «умовні» міжнародні терористи навряд чи існують - адже всі участники

терористичних угрупувань мають і національність, і певні політичні цілі. Інша

справа, що процес глобалізації привів до транснаціоналізації інфраструктури

тероризму, вільному «зверненью» бойовиків, екстремістських ідей, фінансів,

зброї, літератури.

       Міжнародний тероризм виступає приватним випадком тероризму взагалі,

зберігає його родові риси. Його еволюція за останні три десятиліття вимагає

створення міжнародної системи заходів боротьби з ним як цілісним явищем у

правовому й організаційному аспектах. Є актуальною необхідність розробки

універсального міжнародно правового документа, який би охопив дану

проблему в цілому. Як відомо сучасний міжнародний тероризм відрізняється

такими рисами:• високою мобільністю;• розширенням можливостей

терористичної пропаганди і агітації за допомогою інформаційних технологій і

засобів телекомунікації;• розвитком зв'язків між терористичними організаціями

різних країн;• підвищенням вражаючої дії і суспільної небезпеки

застосовуваних терористами засобів, можливістю використання зброї масового

ураження;• спрямованістю терористичних акцій на міжнародні об'єкти;•

активної реакцією засобів масової інформації, часто свідомо чи мимоволі

сприяють терористичної пропаганди. Все це дійсно робить міжнародний

тероризм проблемою світового співтовариства.

Найважливішими кроками на шляху вирішення питань безпеки в даному

контексті стає не тільки перегляд старих принципів, але і розробка нових



концепцій національної безпеки окремих країн.

         На думку ряду науковців, найбільш актуальним завданням стає

формування наукової проблеми про принципову можливість створення

глобальної безпеки при практично повній концептуальної неопрацьованості

таких феноменів, як «азіатська безпека» і «євразійська безпека». Обидві

проблеми взаємопов'язані і взаємодоповнювані: саме безпека кожної людини

(безпека для всіх) може стати конструктивним ядром для «будівництва»

національної та глобальної безпеки.

Під національною безпекою, ми розуміємо захищеність життєво

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання

і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у

сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної

діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, освіти та науки,

науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення,

забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та

пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку

фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних

паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької

діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної

діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування,

промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку,

інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування

природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів,

корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та

інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до

створення потенційних або реальних загроз національним інтересам.

        У науковій літературі особливо виділяють поняття глобальної безпеки -

ліквідація «загальних для всіх держав небезпек і загроз». Цілком природно, що

зараз з небаченої гостротою стоїть проблема формування концепції глобальної



безпеки. Провідними дослідниками в галузі безпеки розробляються інноваційні

проекти, які передбачають комплексний аналіз сучасного стану інститутів

безпеки в світі, а також існуючих загроз і викликів глобалізації,

найважливішими з яких є різноманітні прояви тероризму. У найбільш повній

формі нові концептуальні підходи до боротьби з сучасними видами і формами

прояву тероризму були сформульовані в США в 2003 г, в ряді документів, що

розвивають американську Стратегію національної безпеки і Національну

стратегію внутрішньої безпеки, в частині, що стосується тероризму.До таких

документів належать: Національна стратегія по боротьбі з тероризмом, вона

спрямована, в основному, на боротьбу з міжнародним тероризмом. За заявою її

укладачів, стратегія розрахована не тільки на захист США, але і їх союзників

від актів тероризму. Досягнення успіху в цій галузі пов'язується з

безперервним і комбінованим використанням усіх наявних у розпорядженні

держави інструментів впливу: дипломатичних, економічних, інформаційних,

фінансових, правоохоронних, розвідувальних і військових.

Протидія міжнародному тероризму повинна уявляють собою узгоджену

систему заходів на національному, регіональному та глобальному рівнях, що

включає політичний, правовий і інституціональний контроль. Так, одним з

найбільш дієвих механізмів забезпечення безпеки, як на глобальному, так і на

національному рівнях, є розробка і реалізація окремими державами

національних стратегій по боротьбі з тероризмом. Ця загроза потребує

відповідної уваги, як вчених, так і політичних діячів, на терористичні виклики,

що постали перед міжнародним співтовариством і на думку ряду дослідників,

найбільш актуальним завданням стає формування наукової проблеми про

принципову можливість створення глобальної безпеки.
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