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служби України імені Богдана Хмельницького
Тисовська Вікторія Віталіївна,

студентка 371 навчальної групи факультету правоохоронної діяльності 
Національної академії Державної прикордонної служби України 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
МІЖНАРОДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ 
ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Відповідно до норм міжнародного права «права людини» – це невід’ємні 
права, властиві кожній людині, перелік яких закріплений в Загальній 
Декларації прав людини 1948 року та низці інших міжнародно-правових 
норм, що проголошують захист прав людини. Україна є учасницею біль-
шості міжнародних договорів у сфері прав людини. З ратифікацією цих 
міжнародних норм наша держава взяла на себе зобов’язання вжити необхід-
них заходів щодо приведення національного законодавства у сфері захисту 
прав людини у відповідність до стандартів міжнародного співтовариства та 
законодавства ЄС. 

Тому надзвичайно важливим напрямом діяльності держави в правозахис-
ній сфері є створення належної правової основи забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина, чільне місце в якій посідають норми Конституції 
України. Закріплене в статті 8 Конституції України положення щодо пря-
мої дії конституційних норм цього завдання не вирішує, оскільки потрібне 
законодавство, котре б їх деталізувало та закріпило процедури їх реалізації, 
механізм здійснення [1, с. 282-283]. 

Питання стандартів діяльності правоохоронних органів останні десяти-
ліття є дуже актуальними у нашій державі. Це зумовлено реформами силового 
сектору (безпеки та оборони) й орієнтуванням на уніфікацію вітчизняного 
законодавства до законодавства Європейського Союзу та виконання інших 
зобов’язань за міжнародними договорами, укладеними Україною з метою 
імплементації міжнародних норм права. Міжнародні стандарти розгляда-
ються переважно у контексті забезпечення правоохоронними органами прав 
людини як закріплених у міжнародних актах та інших міжнародних доку-
ментах певних еталонів, норм, показників, до дотримання та досягнення 
яких заохочується або ж зобов’язується держава [2].
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На сучасному етапі питання забезпечення прав людини і громадянина 
набуває своєї актуальності, зважаючи на наступне. Як свідчать показники 
оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України, 
за 2019 рік через державний кордон було пропущено встановленим поряд-
ком 102,32 млн. осіб, при цьому вилучено товарів на суму 351,33 млн. грн. 
і предметів, заборонених для ввезення (наркотичних, психотропних, вибу-
хових та і т.п.) речовин – понад 6690 кг., відмовлено у перетині державного 
кордону – 56,57 тис. особам, затримано 19 203 нелегальних мігрантів, в тому 
числі 1 350 особам за незаконне перетинання кордону і 17 698 за порушення 
правил перебування в Україні [3]. Таким чином, Державна прикордонна 
служба України як правоохоронний орган спеціального призначення виконує 
завдання, які безпосередньо спрямовані на забезпечення, захист та реаліза-
цію прав і свобод окремих індивідів. Це пов’язано і з повноваженнями щодо 
протидії правопорушенням, і з тим, що органи охорони державного кордону 
здійснюють свою діяльність на шляхах міграційних потоків [4, с. 160]. Цим 
самим стає важливим як знання офіцерами-прикордонниками як своїх повно-
важень як службових осіб, так і прав та обов'язків учасників прикордонного 
руху для недопущення їх порушення, в тому числі і визначених міжнародно-
правовими актами.

Міжнародні стандарти забезпечення прав людини правоохоронними 
органами напрацьовані у межах міжнародного співробітництва держав через 
членство у міжнародних організаціях та міжнародних договорах. Державна 
прикордонна служба України також є суб’єктом міжнародного співробітни-
цтва, тому активно веде таку роботу щодо виконання Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом, співпрацює з Консультативною Місією ЄС з рефор-
мування цивільного сектору безпеки України (EUAM), Європейським 
агентством прикордонної та берегової охорони (FRONTEX), Місією 
Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та 
Республіці Молдова (EUBAM). Співробітництво на багатосторонній основі 
проводиться із ОБСЄ, НАТО, Форумом Чорноморського прикордонного 
співробітництва. Активне співробітництво проходить із США, Республікою 
Польща, Словацькою Республікою, Угорщиною, Румунією, Турецькою 
Республікою [5, с. 27].

До норм міжнародного права, які застосовуються в ситуації першого 
контакту з мігрантом з неврегульованим статусом, відносяться:

– право на рівність та заборона дискримінації (статті 1-2 Загальної 
декларації прав людини, Конвенція про заборону усіх форм расової дискри-
мінації, Конвенція про заборону усіх форм дискримінації щодо жінок; статті 
21 та 24 Конституції України);

– право на гідне ставлення, заборона катувань або такого, що при-
нижує гідність поводження (стаття 5 Загальної декларації прав людини, 
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стаття 7 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, стаття 
3 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини; 
Конвенція ООН та Конвенція Ради Європи про запобігання катувань; стаття 
28 Конституції України);

– право на визначений законом захист в рівному з громадянами України 
обсязі (стаття 7 Загальної декларації прав людини, стаття 24 Конституції 
України)

– право ознайомитися зі своїми правами вже в момент затримання 
(стаття 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, стаття 
5 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод, стаття 29 
Конституції України) [6, с. 23].

Крім того, в оперативно-службовій діяльності органів Державної при-
кордонної служби України застосовуються наступні міжнародні стандарти:

– Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., 
ст. 6 якої визначає, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 
установленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого 
проти нього кримінального обвинувачення;

– рішення Європейського суду з прав людини у справах щодо засто-
сування адміністративного арешту «Гурепка проти України», «Корнєв 
і Карпенко проти України», «Надточій проти України», «Ярмола проти 
України», «Плахтєєв та Плахтєєва проти України», в яких вказано, що 
справи, що стосуються притягнення до адміністративної відповідальності 
(і, відповідно, оскарження рішень про накладення адміністративних стяг-
нень) у деяких випадках можуть підпадати під дію ст. 6 Конвенції, якщо 
проступки, визначені в національному законодавстві як адміністративні, 
за своєю природою є кримінально-правовими, або характер обтяжень, які 
накладаються на особу, настільки серйозні, що можна говорити, що вона 
фактично притягнута до кримінальної відповідальності;

– рішення Європейського суду з прав людини у справі «Лучанінова 
проти України», а якій було визнано, що право на оскарження повинно мати 
безпосередній характер, його реалізація не повинна бути обмежена дискре-
ційними повноваженням органу чи посадової особи щодо вирішення питання 
про доцільність перегляду певного судового рішення; з іншого боку, право на 
оскарження не є абсолютним, із нього можуть бути винятки, зокрема, щодо 
незначних правопорушень (у випадку накладення за нього попередження, 
штрафу або іншого стягнення, що не передбачає позбавлення волі);

– документи Ради Європи з питань адміністративного судочин-
ства: Резолюція (77)31 Комітету міністрів Ради Європи державам членам 
про захист особи відносно актів адміністративних органів від 28.09.77, 
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Рекомендація R (80)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам 
щодо здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами 
від 11.03.80, Рекомендація R (91)1 Комітету міністрів Ради Європи державам-
членам стосовно адміністративних санкцій від 13.02.91, Рекомендація Rec 
(2003)16 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про виконання 
адміністративних рішень і судових рішень у сфері адміністративного права 
від 09.09.2003, Рекомендація REC (2004)20 щодо судового перегляду адмі-
ністративних актів, прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 15 грудня 
2004 р. [5, с. 27-39];

– Звід принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню або 
ув’язненню в будь-якій формі було затверджено Резолюцією 43/173 
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ГА ООН) за результа-
тами доповіді Комітету з правових питань ГА ООН у 1988 році [6, с. 23].

У зв'язку із вище викладеним, можемо прийти до наступних висновків:
В оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби 

України широко застосовуються міжнародні та європейські стандарти прав 
людини, в тому числі з питань здійснення провадження у справах про адмі-
ністративні правопорушення, особливості здійснення адміністративних 
процедур, в тому числі затримання, особистого огляду, огляду та вилучення 
речей та документів, здійснення примусового видворення та інших дій щодо 
іноземців та осіб без громадянства. 
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6. Дотримання прав іноземців при виконанні адміністративних процедур: 
узагальнення норм міжнародного права. / Дудкевич Е., Король М. та ін. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЯК 
ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Інформаційне право – це сукупність суспільних норм та відносин, 
пов’язаних з таким ресурсом як інформація, а також це велика складова 
підсистема національних відносин, що має правову та публічну складову. 
Інформаційне право забезпечує задоволення суспільних інтересів громадян 
та держави.

Розвиток суспільства спричинив становлення інформації як ще одного 
ресурсу, який у відносинах між державою та громадянами є основним фак-
тором довіри і ефективного впровадження соціально-економічних реформ. В 
зв’язку з цим, інформаційні ресурси та їх використання є важливим питан-
ням в державному управлінні [1].

Інформаційна політика в Україні базується на закріплених принципах, 
завданнях та стратегічних напрямах, концепціях, програмах та планах. Для 
того, щоб суспільство та держава могли співпрацювати та довіряти діяльності 
один одного, надана ним інформація повинна відповідати таким принципам:

1) достовірність (подання правдивої інформації);
2) повнота (надання повного обсягу інформації, що потребує уваги);
3) актуальність (подання інформації, яка важлива на даний час);
4) компетентність (професійний підхід до збирання та подання 

інформації);
5) відповідність форми подання змістові (подання інформації в залеж-

ності від аудиторії та змісту);
6) постійність (надання інформації щоденно);
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