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ський суд із прав людини [4, с. 91–99]. 
Відомо, що на міжнародному рівні створені та функціонують як судові органи, на-

приклад, Європейський суд з прав людини, так і контрольні, в тому числі квазісудові, орга-
ни, такі як, наприклад, Комітет з прав людини, Комітет проти катувань тощо. 

Радянська наука довго стояла на одностайному запереченні можливості володіння 
індивідом міжнародною правосуб'єктністю, а отже, можливості звертатись для захисту сво-
їх прав у міжнародні правозахисні органи.  

Після проголошення незалежності Україна визнала за своїми громадянами право зверта-
тись до міжнародних контрольних та правозахисних органів за захистом порушених прав. Після 
вступу до Ради Європи Україна ратифікувала Європейську конвенцію про захист прав людини 
та основних свобод разом з Протоколами 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, на основі яких будь-яка особа, не-
урядова організація або група осіб можуть звертатись із заявами про порушення викладених у 
Конвенції або протоколах до неї прав до Європейського суду з прав людини [5, с. 14].  

Разом з тим багато аспектів захисту прав і свобод людини продовжують входити до 
внутрішньої компетенції держави, а порядок забезпечення навіть міжнародних стандартів з 
прав людини продовжує залишатись переважно внутрішньою справою держави, оскільки 
реальна можливість здійснення основних прав людини конкретною особою забезпечується 
насамперед юридичними механізмами держави. 

Виходячи з вищезазначеного, право на самозахист можна вважати юридично закріп-
леною можливістю уповноваженої особи самостійно, без допомоги органів влади, викорис-
товувати заходи правоохоронного характеру з метою відновлення порушеного права і при-
пинення дій, що порушують право, а також звертатися за захистом своїх прав і свобод до 
відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних органі-
зацій, членом або учасником яких є Україна. 
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА  
В УМОВАХ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ  

 

Принципи прав людини виступають підвалинами громадянського суспільства та механіз-
мами державного управління. Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і 
свобод людини. В сучасному цивілізованому світі людина виступає найголовнішою соціальною 
цінністю, тому охорона прав і свобод людини і громадянина є першочерговою. Держава, як націо-
нальний лідер, не дарує права людині, а лише закріплює їх у законі та забезпечує їх реалізацію.  

Дослідженням даної тематики займаються такі науковці: Демидова Л.М., Сергєєва 
Н.С., Свердліченко В.П., Кузніченко С.О., Процюк О.П., Ковалів М.В. та інші.  

Так, обмеження прав і свобод людини і громадянина – це певні заборони, які покли-
кані змінити поведінку особи через обмеження суб’єктивного стану [1, c. 74–78]. 

У ст. 64 Основного Закону зазначено, що конституційні права і свободи людини і 
громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією 
України. Але в умовах введення воєнного або надзвичайного стану можуть встановлювати-
ся окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Вказані норми 
Конституції України відповідають нормам Загальної декларації прав людини, якою перед-
бачено, що при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки та-
ких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнан-
ня і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського 
порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві [2]. 
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний 
стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у 
разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її тери-
торіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військо-
вому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування пов-
новажень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення на-
ціональної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її терито-
ріальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних 
прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазна-
ченням строку дії цих обмежень [3]. 

Але у той же час законом передбачено цілий список прав, обмеження яких забороне-
но за будь-яких обставин, а саме: рівність конституційних прав і свобод та рівність перед 
законом; право на громадянство та на зміну громадянства; право на життя; право на повагу 
до гідності; право на свободу та особисту недоторканність; право надсилати індивідуальні 
чи колективні письмові звернення та на обґрунтовану відповідь на них; право на житло; на 
рівні права і обов’язки подружжя у шлюбі та сім’ї; рівність прав дітей незалежно від по-
ходження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним; право на судовий захист 
прав і свобод людини і громадянина; право на відшкодування за рахунок держави чи ор-
ганів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди; право знати свої права і 
обов’язки; гарантія, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в 
часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи; право 
на правову допомогу; право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази; немож-
ливість бути двічі притягненому до юридичної відповідальності одного виду за одне й те 
саме правопорушення; презумпція невинуватості; гарантія того, що особа не несе 
відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи 
близьких родичів, коло яких визначається законом [2]. 

Таким чином, проаналізувавши положення Конституції України можна дійти висно-
вку, що перелік прав і свобод людини та громадянина, які не можуть бути обмежені в умо-
вах воєнного або надзвичайного стану, є вичерпним. Всі інші права і свободи людини і гро-
мадянина, передбачені Конституцією України, можуть бути обмежені за умови введення 
воєнного стану. Так, наприклад, може бути обмежено право на недоторканність житла, пра-
во на таємницю листування, право на працю, право на освіту.  

При цьому слід пам’ятати, що воєнний стан означає можливість законного обмеження 
прав і свобод громадян та тимчасовий відступ від положень Конвенції з прав і основополож-
них свобод людини. Однак не обмеження прав і свобод, а можливість такого обмеження у разі 
необхідності вжити термінові заходи, спрямовані на забезпечення національної безпеки. 
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ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА  
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 

В умовах слабких демократичних традицій, недосконалості національного законо-
давства, неефективної діяльності владних інститутів та недостатнього рівня політико-
правової культури сучасного перехідного суспільства одним із найнебезпечніших негатив-
них явищ є корупція. Вона вражає всі сфери суспільного життя, сприяє поширенню органі-
зованої злочинності, створює соціальну напругу, породжує у населення невпевненість у 
здатності влади здійснити організаційні та практичні заходи щодо подолання системної 
кризи в Україні, створює реальну загрозу національній безпеці української держави. 


