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ВПЛИВ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ, ВИКЛИКАНИХ  

ПАНДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 
НА ПРАВА ЛЮДИНИ 

 
При підготовці тез цієї доповіді визначено за мету дослідити проблема-

тику реалізації деяких прав людини в умовах пандемії. 
Для досягнення поставленої мети було проаналізовано соціологічні до-

слідження та наукові статті. 
Проблематика часткового обмеження прав людини в умовах пандемії 

має неабияку актуальність у наш час, велика кількість правників активно 
аналізують масштаби та пріоритетність цього питання. 

Перш за все, найбільше занепокоєння викликає той факт, що з почат-
ком пандемії велика кількість прав людини почала обмежуватися за допомо-
гою підзаконних актів. Це ні в якому разі не може бути можливим, крім 
випадків введення надзвичайної ситуації в країні. Усім нам відомо, що обме-
ження були впроваджені рішеннями Кабінету Міністрів України, а не безпо-
середньо законом, це є справжнім порушенням прав людини. Найкращим ви-
ходом із ситуації могло б бути внесення офіційних змін до відповідних за-
конів та врегулювання юридичних колізій, які виникають внаслідок пору-
шення прав і свобод людини [4]. 

Слід відзначити, що усім нам необхідно розуміти те, що певні обме-
ження застосовуються задля покращення в країні загальної епідеміологічної 
ситуації, але все ж таки, відкритими залишаються питання з приводу деяких 
нововведень, оскільки вони дійсно викликають занепокоєння [1]. 

В першу чергу, це часткове порушення права на освіту, вимушений пе-
рехід на дистанційну форму навчання помітно відобразився на показнику се-
реднього рівня знань усіх здобувачів освіти. Це зумовлено тим, що не всі ро-
дини мають відповідне фінансове становище задля забезпечення гідних умов 
для дистанційної роботи. Також не всі регіони нашої країни мають стабіль-
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ний доступ до швидкісного інтернет - зв’язку [2]. 
Не меншого занепокоєння викликає обмеження права на вільне пересу-

вання. Це пов’язано з тим, що більшість пунктів пропуску через кордон були 
закриті та виїзд громадян у інші країни був майже неможливий. Також непо-
вна реалізація права на вільне пересування зумовлене припиненням роботи 
майже усіх видів сполучення, що значно ускладнювало вільне пересування 
будь-якої особи [1]. 

Достатньо серйозною проблемою було порушення права людини на 
підприємницьку діяльність. Усі торгові центри були закриті або працювали з 
частковими обмеженнями. Це також стосується і підприємств, які не вважа-
ються стратегічно важливими для суспільства. Власники малого та середньо-
го бізнесу понесли серйозні збитки через карантинні обмеження. Саме цей 
аспект викликав часткове порушення ще одного не менш важливого права - 
права людини на працю та заробітну плату. Величезна кількість громадян в 
усій Україні була просто вимушена піти у відпустку, як правило, за власний 
рахунок. Небажана відпустка також пов’язана із закриттям шкіл та дитячих 
садків [1]. 

На нашу думку, часткове порушення прав людини або неповна їх ре-
алізація в період загрози людству припустимі, оскільки всі ці обмеження бу-
ли впроваджені задля запобігання одночасного спалаху хвороби, перенаван-
таження українських лікарень та покращення епідеміологічної ситуації в 
країні [3]. 

Отже, проблематика порушення прав людини в сучасних умовах пан-
демії досить актуальне питання, оскільки обмеження не можуть бути впро-
ваджені постановами Кабінету Міністрів, а лише за допомогою внесення змін 
до закону. Дуже важливим є той факт, що керманичі нашої країни це 
усвідомлюють. Показником цього були виплати певних компенсацій для 
власників бізнесу та підвищена заробітна плата працівникам, що наражають 
себе на потенційну небезпеку під час контакту з різними групами людей. 
Проаналізувавши дані фактори, ми можемо зробити висновок, що політичні 
еліти не залишать своїх громадян сам на сам з пандемією, та вживатимуть 
усіх необхідних заходів, щоб її наслідки були усунено, та права громадян 
нашої країни не порушувалися. 
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