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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.  
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Необхідно звернути увагу і на те, що повноваження народного депутата 
України можуть бути припинені достроково за рішенням Верховної Ради Ук-
раїни та суду у випадках, передбачених чинним законодавством. 

У ході своєї діяльності народні депутати наділяються низкою прав та 
обов’язків. Зокрема, до основних обов’язків народного депутата у Верховній 
Раді України та її органах законодавець відносить: бути присутнім та брати 
участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його 
обрано, виконувати їх доручення; додержуватися Регламенту Верховної Ради 
України; брати участь у контролі за виконанням законів та інших актів Вер-
ховної Ради України, рішень її органів; інформувати Верховну Раду України 
та її відповідні органи про виконання їх доручень. 

Проаналізувавши елементи правового статусу народного депутата, виді-
лимо принципи правового статусу народних депутатів, зокрема, вільного де-
путатського мандату, здійснення повноважень народним депутатом на пос-
тійній основі; несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльно-
сті; рівноправності депутатів, депутатської недоторканності і депутатського 
індемнітету. 

Відмітимо, що Конституція України закріпляє низку гарантій депутатсь-
кої діяльності, які покликані забезпечити сприятливі умови для виконання на-
родними депутатами своїх повноважень. Так, серед гарантій діяльності на-
родного депутата – непорушність повноважень народного депутата, депутат-
ська недоторканність, забезпечення умов для виконання ним депутатських 
повноважень, звільнення від призову на військову службу або збори, держа-
вне страхування, забезпечення умов для підвищення професійного рівня, фі-
нансове, медичне, соціально-побутове забезпечення. Зокрема, депутатська 
недоторканність означає, що народний депутат не може бути притягнутим до 
будь-якої юридичної відповідальності за діяльність, яку він здійснює під час 
реалізації своїх депутатських повноважень. 

Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата Укра-
їни» ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата Укра-
їни, крім випадків, передбачених Конституцією та іншими законами. 

Разом з тим, на нашу думку, виходячи із вищевикладеного для покра-
щення ефективності діяльності парламенту, підтримання політичної стабіль-
ності у державі чинне законодавство потребує вдосконалення. Динамічний 
розвиток політичних процесів у нашій державі, зокрема, пошук оптимальної 
форми правління, призводить до того, що конституційне законодавство з пи-
тань конституційно-правового статусу народних депутатів потребує постій-
ного коригування. 
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