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9. Зараховувати період волонтерської діяльності як виробничої практики 
студентів, якщо така діяльність збігається з напрямом отримуваної спеціаль-
ності (соціальні працівники, педагоги, психологи, медики, юристи). 
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РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ  
У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ 

Як відомо, тероризм – це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у 
свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення 
заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади 
або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я людей, погрози вчинення 
дій з метою досягнення злочинних цілей. Крім того, тероризм – це світова 
проблема сучасності, яка потребує постійної плідної співпраці держав, орга-
нізацій та суспільства.  

Співробітництво більшості країн світу здійснюється в межах Організації 
Об’єднаних Націй, до складу якої входять 193 держави. Одним з основних 
напрямів діяльності ООН є саме боротьба з тероризмом: запобігання, вияв-
лення, припинення, мінімізація наслідків терористичної діяльності.  

Організацію Об’єднаних Націй все частіше закликають координувати 
глобальну боротьбу з тероризмом. У рамках системи ООН були розроблені 
вісімнадцять універсальних документів щодо боротьби з міжнародним теро-
ризмом, які стосуються конкретних видів терористичної діяльності. 

Варто зазначити, що у вересні 2006 року було прийнято Глобальну 
контртерористичну стратегію ООН, у якій держави-члени ООН вперше узго-
дили єдиний стратегічний та оперативний підхід щодо боротьби з терориз-
мом. Вищезазначена стратегія є унікальним документом, який зміцнює зу-
силля міжнародної спільноти у боротьбі з тероризмом за наступними напря-
мами: ліквідація умов, які сприяють розповсюдженню тероризму; попере-
дження та боротьба з тероризмом; зміцнення ролі системи ООН в цій сфері; 
забезпечення поваги прав людини та верховенства права в якості фундамен-
тальної основи для боротьби з тероризмом. 

З метою надання допомоги державам-членам ООН у впровадженні Гло-
бальної контртерористичної стратегії та сприяння міжнародному співробіт-
ництву у вересні 2011 року був створений Контртерористичний центр ООН, 
який почав функціонувати з квітня 2012 року після першого засідання його 
Консультативної ради. 
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Крім того, наступним важливими кроком у боротьбі з тероризмом стало 
створення у 2017 році Контртерористичного управління ООН, діяльність 
якого спрямована на направлення роботи щодо виконання антитерористич-
них мандатів Генеральної Асамблеї, підвищення ефективності допомоги, яка 
надається ООН державам-членам з метою зміцнення антитерористичного по-
тенціалу, привернення уваги до антитерористичної діяльності ООН, розпов-
сюдження інформації про неї, активізація роботи з мобілізації ресурсів на її 
фінансування. Таким чином, Контртерористичне управління ООН покликано 
забезпечувати належну увагу у справі протидії тероризму.  

На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що Організація 
Об’єднаних Націй докладає чимало зусиль щодо розвитку співпраці, встано-
влення міцних зв’язків та налагодження партнерства між державами-членами 
з метою профілактики та боротьби з проблемою глобального масштабу – те-
роризмом.  
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

У сучасній державі народні депутати відіграють значну роль, оскільки є 
представниками Українського народу у Верховній Раді України і уповнова-
жені ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повнова-
ження, передбачені Конституцією та законами України. Вони наділяються 
спеціальною правосуб’єктністю, що надає їм можливість брати участь у зако-
нотворчій діяльності та здійсненні інших функцій Верховної Ради України.  

Зазначимо, що конституційно-правовий статус народного депутата Ук-
раїни встановлюється положеннями Конституції України та відповідними но-
рмативно-правовими актами. Так, в них закріплюються принципи правового 
статусу народного депутата України, строк його повноважень, права і 
обов’язки, гарантії діяльності. 

Відмітимо, що народним депутатом України може бути лише громадя-
нин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає 
в Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути обраним до Верховної 
Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, 
якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. 
Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення 
присяги, а припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної 
Ради України. Строк повноважень народного депутата України – 5 років.  




