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Анотація

У монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з реалізацією та
захистом прав приватної особи в умовах пандемії. Колективом авторів
проаналізовано проблеми обмеження прав приватної особи в умовах пандемії,
захисту особистих немайнових прав, зміни, що виникли у сфері регулювання
договірних відносин під час пандемії, особливості підходів до регулювання
медичної та фармацевтичної діяльності, роботи нотаріату та судів.
Монографія переслідує мету розробити цілісну концепцію вирішення
численних правових проблем, що виникли у зв’язку з кризою, зумовленою
пандемією.  

Монографія розрахована як на наукових та науково-педагогічних працівників,
так і на практикуючих правознавців, а також стане на користь кожному, хто
стикнувся з проблемами здійснення та захисту прав приватної особи в умовах
пандемії COVID-19.
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ІНТРОДУКЦІЯ  

ПАНДЕМІЯ: ПРАВО ОСОБИ  
ЧИ ПРАВО ДЕРЖАВИ

Поняття «пандемія COVID-19» брутально і стрімко увійшло 
в  наше життя. Після того, як спалах коронавірусу SARS-CoV-2, 
що викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений 
у  китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року, зараження 
цим вірусом було зафіксовано у  більш ніж 130 країнах світу, 
включаючи Україну. З 11 березня Всесвітня організація охорони 
здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією. Глава ВООЗ 
Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія COVID-19 приско-
рюється з експоненційною швидкістю. На перші 100 тис. випадків 
пішло 67 днів. На другу 100 тис. пішло 11 днів. На треті 100 тис. 
пішло всього 4 дні. Четверті 100 тис. зайняли всього 2  дні. На 
його думку, без агресивних запобіжних дій у всіх країнах міль-
йони можуть померти.1 

За той час, що триває COVID-19, у житті людства відбулися 
суттєві зміни, які торкнулися майже усіх аспектів буття людства. 
Пов’язана з  цим криза зумовила необхідність перегляду харак-
теру стосунків людей у різних сферах буття, ставлячи під сумнів 
навіть такі, здавалось би, стійкі тренди як євроінтеграція, міжна-
родний розподіл праці, ринків, глобалізація тощо. 

1 Глава ВООЗ: пандемія коронавірусу прискорюється з  експоненційною 
швидкістю. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1860252-glava-vooz-pandemi-
ya-koronavirusu-priskoryuyetsya-z-eksponentsiynoyu-shvidkistyu
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Варто зауважити, що публіцисти та експерти вбачають 
у пандемії та встановленням у зв’язку з нею карантинів як нега-
тивну, так і позитивну сторону. 

Других набагато менше, однак їхня позиція часом виглядає 
доволі аргументованою. Так, журналіст Іван Верстюк вважає, 
що «криза, викликана пандемією коронавірусу, привчить нас 
до  думки, що рівність можливостей  — це ключовий посил 
сучасної демократії, а  коронавірус, який приніс нам кризу, 
змусить переосмислити всю нинішню систему капіталізму. 
Обґрунтовуючи цю тезу, він зауважує, що пандемія коронаві-
русу зрівняла людей у їхніх базових можливостях і прагненнях. 
Вона всіх оселила на якийсь час у спільну комунальну квартиру, 
а  тому коронавірус виглядає як старий, переконаний соціал- 
демократ, що ідеологічно сформувався на дискусіях у загально-
доступній пресі. Все це виглядає, на його думку, як перезапуск 
нашого розуміння того, що таке капіталізм і що таке демократія. 
Коли італійський лікар в Мілані вибирає, кому з пацієнтів він 
надасть дефіцитний апарат штучної вентиляції легень, він має 
бути демократом. Він не може рятувати 40-річних за рахунок 
80-річних. Йому хочеться врятувати всіх, хто захворів на  
covid-19. Це — ключовий посил демократії. Отже, демократія — 
це про те, щоб врятувати від бід всіх, хто цього потребує. Звісно, 
можна розділити суспільство на окремих фізичних осіб і пора-
хувати їхній внесок у  ВВП, у  податковий прибуток держави 
та інші економічні індикатори. Але це буде стара картинка 
з 19 століття, яка призвела до кризи елітарності, виходом з якої 
стали дві світові війни минулого століття.2

Позитивну сторону у  кризі, викликаній пандемією вбачає 
і  Тимофій Милованов, котрий зауважує, що у  будь-якій 
пристойній бізнес-школі вчать, що криза  — час можливостей. 

2 Верстюк І. Несподіваний урок коронавірусу. URL: https://nv.ua/ukr/opin-
ion/koronavirus-v-ukrajini-urok-yakiy-varto-zapam-yatati-ostanni-novini-50080416.
html
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