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SUMMARY 

Brusakova O. V. Administrative legal status of aviation personnel in Ukraine. In the article 

it has been emphasized the importance of defining the concept, nature, structure of the administrative and 

legal status of aviation personnel in Ukraine and the legal bases for its implementation. The author has 

defined the concepts of “administrative and legal status of aviation personnel” and “legal principles of 

realization of administrative and legal status by aviation personnel”. The essence of the administrative 

and legal status of aviation personnel has been defined as a set of rights and duties, as well as guarantees 

of their realization, which have been objectified in the rules of administrative law and recognized by per-

sons who, within the aviation legal relationships, perform flight operations, aircraft maintenance, organi-

zation of air traffic, technical operation of terrestrial communications, navigation, surveillance. The legal 

basis for the implementation of the administrative and legal status of aviation personnel should be under-

stood as a set of legal acts, at the level of which the set of rights and obligations of aviation personnel, as 

well as guarantees for their implementation, are enshrined. It has been analyzed the normative-legal acts, 

at the level of which the legal bases of realization of administrative-legal status by aviation personnel in 

Ukraine are fixed, taking into account their legal force. 

At the same time, the largest number of cited legal acts is concentrated on the by-law level of legal 

regulation. Compared to other levels of legal regulation, the by-law level allows to regulate the relevant so-

cial relations as quickly as possible. However, a large number of such acts, including those issued by differ-

ent constituent entities, make their perception and enforcement in general very difficult, and therefore, in 

author’s opinion, needs to be revised, which can be done through systematization of legislation. 

Keywords: aviation staff, administrative and legal status, legal framework, legal regulation, 

normative and legal regulation. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ВЗАЄМОДІЯ»  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

 
 

Наголошено на розгляді взаємодії в секторі безпеки і оборони країни як необхідної умови 

його утворення та подальшого існування всього механізму держави. Проаналізовано законодавст-

во, що регулює взаємодію окремих складових сектора безпеки і оборони у забезпечення націона-

льної безпеки України. Виділено основні підходи до формулювання визначення взаємодії у забез-

печення національної безпеки в її (взаємодії) широкому та вузькому розумінні. Розглянуто форми, 

методи, способи взаємодії сил безпеки і сил оборони у забезпеченні національної безпеки України. 

Наголошено, що налагодження механізму взаємодії у забезпеченні національної безпеки є залеж-

ним від своєчасності приведення у відповідність до вирішуваних суб’єктами забезпечення націо-

нальної безпеки завдань системи нормативних правових актів (у тому числі й міжвідомчих), орга-

нізаційно-штатних структур цих суб’єктів. 

Ключові слова: національна безпека України, забезпечення національної безпеки 

України, сектор безпеки і оборони, взаємодія у забезпеченні національної безпеки України, 

сили безпеки, сили оборони, суб’єкти забезпечення національної безпеки України. 
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Постановка проблеми. Недостатня узгодженість загальнодержавної стратегії за-

хисту національних інтересів із організаційною діяльністю центральних виконавчих ор-

ганів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, Збройних сил Украї-

ни та громадськості веде до відсутності єдиної злагодженої та ефективної системи 

забезпечення національної безпеки. Наразі неузгодженість окремих положень відомчих 

нормативно-правових актів, що регулюють питання організаційної діяльності, обумов-

лює тенденцію щодо не готовності до протидії потенційним викликам та загрозам різно-

го характеру, що обумовлює створення ефективних організаційно-правових механізмів 

управління в особливих умовах екстремального характеру. Одним із таких аспектів ви-

ступає організаційна та, одночасно, правова категорія, якою є «взаємодія» на різних рів-

нях державного, військового та цивільного управління під час виконання ними як спіль-

них, так і самостійних завдань, завдань в умовах введення надзвичайних правових 

режимів тощо. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Загально-

теоретичною основою для розгляду поставленої проблеми є наукові праці О. Бандурки, 

О. Долженкова, Ю. Дубка, О. Копана, М. Корнієнка, В. Крутова, С. Кузніченка, 

В. Лаптія, М. Литвина, В. Олефіра, А. Подоляки, М. Саакяна та ін.  

Взаємодія була об’єктом дослідження діяльності правоохоронних органів у нау-

кових роботах В. Богдановича, І. Кириченка, М. Короля, В. Крутова, В. Чумака, 

В. Яріна, С. Ярового та ін.  

Особливості взаємодії сил охорони правопорядку у службово-бойовій діяльності 

досліджувались Г. Борисенко, Д. Талалаєм, І. Шаповаловою, О. Шмаковим, О. Шевчен-

ком, І. Гуменюком, А. Лавринцем, Р. Кириченком, С. Константіновим, А. Педешком, 

С. Продайком, О. Процкіх, С. Савчуком, Л. Серватюком та багатьма іншими.  

Реалізація взаємодії в діяльності як державних органів, так і недержавних органі-

зацій та окремих громадян, здійснюється за різними формами: як внутрішньосистемною, 

так і за зовнішньосистемною. При цьому поза увагою залишаються питання організацій-

но-правового визначення механізмів взаємодії всіх суб’єктів забезпечення національної 

безпеки України. 

Крім того, сучасна парадигма публічного адміністрування полягає в розгляді про-

цесу управління як суб’єкт-суб’єктного відношення, що передбачає взаємодію двох під-

систем ‒ тієї, хто управляє, і тієї, ким управляють, аналіз цих підсистем як відкритих 

систем, кожна із яких здатна адекватно реагувати на імпульси одна одної. У результаті 

публічне адміністрування забезпеченням національної безпеки набуває характеру співу-

правління. 

Мета. Виходячи з актуальності і значущості проблеми, метою статті є надання 

оцінки практиці застосування категорії «взаємодія» у забезпеченні національної безпеки 

України та формулювання на цій основі науково обґрунтованих пропозицій щодо пода-

льших розвідок у сфері організації публічного адміністрування взаємодією складових 

сектора безпеки і оборони. 

Виклад основного матеріалу. За усталеною у сучасній науці публічного адмініс-

трування позицією управління надскладними системами, до яких безумовно слід відно-

сити систему забезпечення національної безпеки, передбачає узгоджений вплив на їх 

власні механізми саморегуляції і самоуправління з метою їх оптимізації до загальних 

параметрів [1, с. 76]. Обраний підхід загалом відповідає тлумаченню у сучасній філосо-

фії категорії «відношення», яка породжує єдність речей та процесів почуттєвого світу [2, 

с. 66]. З іншого боку, філософська категорія «взаємодія» відображає особливий тип від-

ношення між об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) на інші об’єкти, при-

водячи їх до змін, водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих об’єктів, що, у свою 

чергу, зумовлює зміну його стану [3, с.77-78]. 

Сучасні наукові розвідки не обмежуються лише етимологією терміну «взаємодія», 

але містять узагальнене сприйняття останньої як необхідної умови існування всього ме-

ханізму держави, зокрема в секторі безпеки і оборони. Так, Є. Яськов визначав взаємо-

дію як «об’єднання людей для сумісного досягнення поставленої мети, що діють на під-

ставі встановлених правил чи процедур» [4, с.5.] та зазначав, що з середини минулого 

століття під взаємодією традиційно розуміють будь-яку узгоджену діяльність державних 

органів і громадських організацій щодо виконання спільних завдань [4, c.144]. Разом з 

цим у працях вказаного періоду підкреслювалася «підпорядкованість» суб’єктів взаємо-

дії загальній ідеології, у т.ч. через об’єкт взаємодії, завдяки чому було сформовано її 
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«вузьке розуміння» ‒ узгодження зусиль за метою, місцем, часом, напрямком дій та ін. 

[5, с.289]. 

Обраний підхід, зокрема у правоохоронній діяльності, призвів до широкого дослі-

дження окремих форм зв’язку елементів системи взаємодії, висновки по яких, у подаль-

шому, знаходили відображення у функціях самих суб’єктів взаємодії. Так, наприклад, 

функція боротьби зі злочинністю отримала характеристики процесу керованої взаємодії 

системи кримінальної юстиції та злочинності [6, с.499], або ділової співпраці на основі 

взаємодопомоги частин елементів системи взаємодіючих суб’єктів [7, с.8]. 

Важливим аспектом сформованого підходу щодо практичної реалізації «вузького 

розуміння» виступила вимога нормативного врегулювання відповідних форм взаємодії. 

Так, І. Олійник [8, с.10], В. Малюткіна [9, с.38] та багато інших вказували на те, що вза-

ємодія є взаємозалежною, погодженою за місцем і часом діяльністю, що заснована на 

нормативних актах.  

Ще одним важливим наслідком використання такого підходу стало врахування 

процесуального статусу суб’єктів взаємодії, завдяки чому остання набувала змісту взає-

модопомоги (О. Бандурка [10, с.139-140]) чи спільного використання засобів, які нале-

жать кожній зі сторін взаємодії (А. Шумилов [11, с.33]). 

Поступовий відхід від такої позиції у бік більш широкого розуміння взаємодії та 

врахування її організаційних властивостей щодо управління суспільними процесами 

спостерігається у працях О. Користіна (необхідна спільна діяльність [12]), 

В. Регульського (модель дій, що забезпечує виконання завдань у винятково короткі 

строки [13 , с. 147]) Г. Бондаря (вищий ступінь консолідації сил і засобів [14, с.55]), 

Т. Єсєтова (одна зі сторін багатогранного процесу в цілому, основна частина застосу-

вання військ, різнорідних і різновідомчих сил і засобів у різних формах службово-

бойової діяльності [15, с. 8]) та інших сучасних авторів. 

Широкий підхід до розуміння взаємодії застосовано також у Законі України «Про 

національну безпеку України», у той час як законодавство прийняте до 2018 року все ще 

містить його вузьке розуміння. Так, у ст. 11 Закону України «Про оборону України» ви-

значено функції Генерального штабу ЗСУ щодо організації взаємодії з міністерствами, 

іншими центральними органами виконавчої влади, радами оборони Автономної Респуб-

ліки Крим та областей, міст Києва та Севастополя під час виконання завдань оборони 

держави. [16]  

Також слід звернути увагу на сформовану у цьому Законі залежність спеціальних 

операцій, що проводять підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ від взаємодії з інши-

ми складовими сил оборони. Відповідно, «взаємодія» має розглядатися, з одного боку, 

як одна з умов для досягнення стратегічних (оперативних) цілей, а з іншого – як умова 

для початку (проведення) такої операції загалом. 

Аналогічний підхід констатуємо й щодо проведення операцій силами безпеки, у 

тому числі спеціальних поліцейських операцій, стабілізаційних дій, антитерористичних 

операцій тощо. Так, Ю. Аллеров, І. Кириченко та М. Литвин звертали увагу на пого-

дження дій взаємодіючих суб’єктів при витраті власних ресурсів для виконання завдан-

ня та при відповідній витраті своїх ресурсів в інтересах протилежного суб’єкта взаємодії 

[17, с.11]. На залежність кінцевого результату операції від взаємодії у подібних умовах 

обмеженості ресурсів звертав також увагу М. Плахотний [18]. 

Д. Талалай та Г. Борисенко наполягали, що взаємодія забезпечується протягом 

всього періоду виконання завдань між усіма підпорядкованими й непідпорядкованими 

силами, задіяними у спеціальних операціях (діях, заходах) [5, с.291]. 

І. Кушнір, проаналізувавши практику взаємодії в діяльності органів публічної ад-

міністрації у сфері охорони державного кордону, запропонувала віднести до найбільш 

загальних ознак такої діяльності взаємний (партнерський) характер відносин, рівність 

сторін, їх незалежність одна від одної в підпорядкованому відношенні, а також систем-

ність і постійність, що зафіксовані у відповідних програмах взаємодії [19, с.56]. 

Ґрунтуючись на широкому розумінні взаємодії у забезпеченні національної безпе-

ки О. Черепненко пропонував поняття «стратегічна взаємодія» [20]. Також слід звернути 

увагу, що окремі форми чи функції (поєднання вогню, застосування спеціальних засобів, 

удару та маневру груп бойового порядку, підрозділів, спеціальних підрозділів під час 

проведення спільних спеціальних бойових дій) ним позначаються як тактична взаємодія 

[20], що, на наш погляд, є вдалою спробою розмежування зазначених підходів із відне-

сенням вузького розуміння взаємодії у забезпеченні національної безпеки до предмета 
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спеціальної тактики. 

Розвиваючи таке припущення, звернемо увагу на підготовчий етап будь-якої опе-

рації із забезпечення національної безпеки. Організація взаємодії на даному етапі підго-

товки має включати: визначення й закріплення спільних нормативних і методичних ос-

нов операції; формування об’єднаного органу оперативного управління; узгодження 

організаційно-технічних заходів, у т.ч. системи взаємного обміну інформацією; інші за-

ходи пов’язані із підготовкою та ресурсним забезпеченням особового складу, який залу-

чається до її проведення. Так, Д. Талалай вважає, що взаємодія Служби безпеки України 

з правоохоронними та іншими державними органами з питань боротьби з тероризмом 

повинна здійснюватися шляхом: спільного визначення на основі аналізу оперативної 

(суспільно-політичної, соціальної, криміногенної, природно-техногенної та ін.) обстано-

вки питань, що потребують системного й усебічного, за участю всіх уповноважених 

суб’єктів вирішення; спільної розробки й реалізації комплексних дій і заходів з охорони 

громадського порядку, забезпечення державної безпеки, а також вирішення проблем 

окремих напрямів правоохоронної діяльності в разі виникнення загроз терористичного 

характеру; організації і проведення спільних антитерористичних заходів; обміну інфор-

мацією та передовим досвідом роботи тощо [5]. 

Виходячи з цього, автором загалом пропонується наділення відповідного суб’єкта 

забезпечення національної безпеки повноваженнями щодо узгодження діяльності взає-

модіючих суб’єктів за: цілями (передбачає встановлення спільних цілей); завданнями 

(вироблення єдиного порядку (форм і способів) застосування сил різної відомчої прина-

лежності); місцем (напрямками, рубіжами, районами або об’єктами); часом (встановлен-

ня загальних строків виконання поставлених завдань, строків початку та завершення дій, 

а також досягнення проміжних результатів); способами (визначення найбільш доцільних 

способів дій сил і засобів різної відомчої приналежності) [5]. 

В умовах введення надзвичайного чи воєнного стану особливого значення набу-

ває такий вид взаємодії як бойове залагодження задіяних сил. На думку О. Шмакова, під 

бойовим залагодженням необхідно розуміти заходи бойової підготовки підрозділів і час-

тин в організації та штатах воєнного часу, які здійснюються у визначені терміни з метою 

завчасної підготовки їх до виконання бойових завдань [21,с. 33].  

При розробці плану бойового злагодження враховуються: бойове призначення 

формування, термін мобілізаційної готовності, ступінь забезпеченості призначеного із 

запасу поповнення, наявність навчальної матеріально-технічної бази. Такий план вклю-

чає: основні завдання бойового злагодження; розрахунок годин за предметами навчання 

на період бойового злагодження; терміни відпрацювання програми бойового злагоджен-

ня [22.0]. 

Відповідно, «злагодження» за таких умов слід вважати похідним від «взаємодії» в 

її вузькому розумінні. 

Із початком дії особливого періоду взаємодія у забезпеченні національної безпеки 

стає залежною від якості мобілізаційної підготовки та ефективності мобілізації, що за-

проваджується: передачі розпоряджень, сигналів, команд, постановки завдань; постійно-

сті збору, аналізу та узагальнення інформації про хід виконання мобілізаційних заходів; 

контролю за змінами в обстановці, мобілізаційним розгортанням органів військового 

управління, видів, об’єднань, з’єднань, військових частин, установ та організацій ЗСУ та 

інших військових формувань, за призовом військовозобов’язаних і поставкою мобіліза-

ційних ресурсів, ходом переведення галузей національної економіки на функціонування 

в умовах особливого періоду і надання державними органами допомоги підприємствам, 

установам та організаціям, військовим формуванням у своєчасному виконанні мобіліза-

ційних заходів; своєчасності прийняття рішень і доведення їх до виконавців; функціону-

вання додаткових каналів та засобів зв’язку з єдиної національної системи зв’язку Укра-

їни; організації всебічного забезпечення матеріально-технічними ресурсами ЗСУ та 

інших військових формувань, а також нормованого забезпечення населення основними 

продовольчими і непродовольчими товарами в особливий період; організації та прове-

дення цілеспрямованої виховної роботи і підтримання високого морально-

психологічного стану особового складу ЗСУ, інших військових формувань і населення 

держави; надання допомоги керівникам державних органів, підприємств, установ, орга-

нізацій, військових формувань, сільським, селищним, міським головам, усім іншим дер-

жавним органам, що відповідають за організацію і проведення мобілізації та здійснення 

ними контролю за проведенням мобілізації відповідно до законодавства [23]. 
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Відповідно до статті 12 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілі-

зацію» Кабінет Міністрів України організовує роботу і взаємодію центральних і місце-

вих органів виконавчої влади, інших державних органів у питаннях мобілізаційної під-

готовки та мобілізації [240]. Крім того, слід відмітити, що центральні органи виконавчої 

влади взаємодіють не лише з місцевими органами виконавчої влади та іншими держав-

ними органами, а також з органами місцевого самоврядування та громадськістю з пи-

тань мобілізаційної підготовки та мобілізації. 

Безпосередньо під час виконання заходів із забезпечення національної безпеки 

взаємодія набуває характеру єдиної організації управління силами та засобами за допо-

могою створення оперативного штабу управління операцією, який формується за раху-

нок представників відповідного суб’єкта забезпечення національної безпеки, на якого 

покладено «головну відповідальність» за організацію планування, реагування на загрози 

та під час виконання завдань за призначення, із включенням до складу штабу керівників 

(представників) сил безпеки та/або сил оборони, які взаємодіють, виконуючи при цьому 

функції керівництва (К); безпосередньої участі (БУ); координації дій (заходів) (КЗ); за-

безпечення (Зб) та допоміжну роль сприяння у виконанні (ДР). У відповідності до вимог 

чинного законодавства керівник операції за своїм рішенням може залучити до операцій 

й інші сили та засоби, які не входять до складу сектора безпеки і оборони, завдяки чому 

останні також стають суб’єктами взаємодії.  

Застосування методу особистого контролю взаємодії в ході операції ускладняєть-

ся з підвищенням рівня управлінської ланки. З цієї причини керівники взаємодіючих 

суб’єктів можуть здійснювати контроль через власні органи управління (штаби). При 

цьому особлива роль повинна приділятися службам оперативних чергових, які 

здійснюють безперервне спостереження за ходом як виконання завдань, так і за проце-

сом взаємодії. Саме оперативні чергові здійснюють збір, відбір і активне добування опе-

ративних даних, їхнє уточнення, відображення на інформаційних носіях (паперових, 

електронних у тому числі аудіо- та відео-), їхнє порівняння, селекцію, аналітичну оброб-

ку та вироблення рекомендацій для прийняття рішень по взаємодії. Причому вся ця 

послідовність дій здійснюється в терміни, близькі до поточного масштабу часу. 

На наш погляд, проблемним видається взаємодія оперативно-розшукових та ро-

звідувальних підрозділів сил безпеки і сил оборони. Окремі нормативно-правові доку-

менти у цій частині взагалі не передбачають взаємодії такого типу. При цьому обмін 

інформацією між суб’єктами взаємодії відбувається через комунікаційні лінії чергових 

служб або через відповідних посадових осіб відповідних структурних підрозділів, 

Усе це, як слушно зауважують С. Гаркуша та Д. Гулеватий, накладає відбиток на 

систему взаємодії збройних формувань різновідомчих силових структур, не підпорядко-

ваних один одному. А відтак потребує іншої форми узгодження зусиль, яку можна на-

звати формою взаємного сприяння, де взаємини командних інстанцій будуються на ос-

нові взаєморозуміння своєї ролі і відповідальності при вирішенні загального завдання. 

Це найбільш складний спосіб організації взаємодії, що вимагає від командувачів і шта-

бів особливого такту у взаєминах, уміння знаходити «спільну мову», визначати взаємні 

інтереси, роль і місце своєї силової структури в операції і, що випливає звідси, – свої 

функції і прерогативи важливості [25, с.23-24]. 

Проблеми взаємодії у забезпеченні національної безпеки породжують питання 

формування інституту лідерства у соціально-психологічному та воєнно-стратегічному 

розумінні субординарно збудованого військового колективу. Для вирішення цієї потен-

ційної проблеми були б корисними спеціальні дослідження у галузі військової психоло-

гії з метою вироблення оптимальних критеріїв підбору оцінювання поведінки лідерів як 

керівників взаємодіючих суб’єктів. 

Керівник (командир, начальник) органу чи підрозділу суб’єкта взаємодії за своїм 

управлінським призначенням є формальним лідером, оскільки у своєму впливі на діяль-

ність підлеглих і побудові стосунків із ними передусім використовує та покладається на 

посадові повноваження (основу влади) [26, с.311]. 

Більше того, на сьогоднішній день кадрова політика підбору офіцерів для Зброй-

них сил України, Державної прикордонної служби України чи Національної Гвардії 

України оголошує потребу в офіцері лідері та піддає нищівній критиці ігнорування в 

останні десятиліття формування офіцерського корпусу без врахування цього критерію.  

Висновки. Підсумовуючи вказане, наголосимо, що здійснювані із розбудовою се-

ктора безпеки і оборони заходи із вдосконалення механізму взаємодії у забезпеченні 
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національної безпеки є залежними від своєчасності приведення у відповідність до вирі-

шуваних суб’єктами забезпечення національної безпеки завдань системи нормативних 

правових актів (у тому числі і міжвідомчих), організаційно-штатних структур, і поляга-

ють у визначенні заходів організаційного характеру, здійснюваних завчасно, і в своєчас-

ному обсязі на основі оптимальної організації управління реагуванні на зміни оператив-

ної обстановки. 

Перспективними для подальших розвідок у даному напрямку вбачаються питання 

організації публічного адміністрування із взаємодії суб’єктів забезпечення національної 

безпеки в умовах надзвичайних правових режимів, а також дослідження окремих форм 

взаємодії у забезпеченні національної безпеки (внутрішньо відомча взаємодія, міжвідо-

мча взаємодія, взаємодія державних і недержавних організацій та громадян, міжнародна 

взаємодія), які уособлюють застосування широкого розуміння категорії взаємодія. 
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SUMMARY 

Pavlyutin Yu. M. Application of the category “interaction” in ensuring of national securi-

ty of Ukraine. The article emphasizes the consideration of public administration by ensuring national 

security as having the character of coherent governance. 

 The legislation that regulates the interaction of individual components of the security and de-

fense sector in the national security of Ukraine is analyzed. 

The basic approaches to formulating a broad and narrow understanding of the definition of en-

gagement in national security are highlighted.  In a broad sense, engagement in national security is de-

fined as a condition for the formation and continued existence of the entire mechanism of the state.  In the 

narrow sense, engagement in national security is defined as the coordination of the efforts of national 

security actors for the purpose, place, time, direction of action.  It has been established that in law en-

forcement this approach has led to a broad study of particular forms of communication of elements of the 

interaction system, the conclusions of which were subsequently reflected in the functions of the subjects 

of interaction themselves. 
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Attention is drawn to the requirements for regulatory regulation of appropriate forms of interac-

tion.  It is emphasized that the broad approach to understanding of interaction is applied only in the new 

Law of Ukraine "On National Security of Ukraine". 

 Some examples, forms, methods, ways of interaction of security forces and defense forces in 

ensuring national security of Ukraine are considered.  The approach to the distinction between strategic 

and tactical cooperation in ensuring national security of Ukraine is supported. 

It was emphasized that the establishment of a mechanism of cooperation in ensuring national 

security is dependent on the timely alignment of the tasks of the system of normative legal acts (including 

interdepartmental ones), organizational and staff structures of these subjects to the subjects of national 

security that are solved by the subjects. 

Keywords: national security of Ukraine, security and defense sector, cooperation in national 

security of Ukraine, security forces, defense forces, subjects of national security of Ukraine. 
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ПРАВО НА ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ vs ПРАВО НА ПРИВАТНЕ 

ЖИТТЯ: ДИСКУСІЙНІСТЬ СПІВВІДНОШЕННЯ 

КАТЕГОРІЙ 

 
На основі аналізу результатів наукових досліджень, нормативно-правової бази, а також су-

дової практики досліджено питання співвідношення категорій «право на особисте життя» та «право 

на приватне життя». Зокрема, встановлено неоднозначність підходу щодо визначення змісту поняття 

«приватне життя» та «особисте життя» у нормативно-правових актах та судовій практиці. 

Виокремлено три підходи щодо співвідношення понять «особисте життя» та «приватне 

життя». Сутність першого зводиться до того, що ці категорії слід вважати однаковими, сутність 

другого ‒ що поняття «приватне життя» дещо ширше, ніж поняття «особисте життя», суть третьо-

го полягає у широкій інтерпретації поняття «приватне життя», в якому поняття «особисте» та «сі-

мейне» життя охоплюються поняттям «приватне життя».  

З’ясовано, що приватне життя є місткою категорією, якій неможливо дати вичерпного 

визначення. Встановлено, що не є чітко визначеним, і охоплює широкий спектр питань поняття 

«приватне життя» і у практиці ЄСПЛ. 

Встановлено, що «приватне життя» охоплює фізичну і моральну недоторканність особи, і 

що саме поняття «приватний» включає в себе право особи обрати певні аспекти свого власного 

життя – без регламентування з боку уряду, тобто самостійно. При цьому не можна зводити понят-

тя «приватного життя» до «внутрішнього кола», в якому окрема особа може жити своїм особис-

тим, власно обраним життям. Навпаки, повага до приватного життя певною мірою має поширюва-

тись і на право встановлювати і розвивати відносини з іншими людьми. 

Очевидно, що ця категорія ширша, ніж право на особисте життя, і вона стосується таких сфер, 

всередині яких кожна людина вільна розвивати це поняття й наповнювати його певним змістом. 

Обґрунтовано необхідність застосування єдиної термінології у вітчизняному законодав-

стві. Зокрема, з метою узгодження відповідних положень нормативно-правових актів різної юри-

дичної сили, що регулюють відносини у сфері особистого життя та наближення вітчизняного за-

конодавства до європейських стандартів запропоновано замінити у нормативно-правових актах 

України дефініцію «право на особисте життя» на дефініцію «право на приватне та сімейне життя». 

Ключові слова: особисті немайнові права людини, особисте життя, приватне життя, 

недосконалість понятійного апарату, уніфікація, гармонізація. 

 

Постановка проблеми. Живучи у час науково-технічного прогресу маємо ви-

знати, що нині досить гостро постає питання забезпечення права на недоторканість при-

ватного життя. Масштабні цифрові перетворення, що нині відбуваються в сучасній 
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