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У статті зроблено спробу аналізу заходів, здійснюваних урядами України, Російсь-
кої Федерації та Республіки Білорусь у боротьбі із пандемією COVID-19. Розглядаються 
деякі питання діючих норм законодавства, що були впроваджені за нових обставин у 
цих державах. 

Більшість країн світу не була готова до зміни об’єктивної правової реальності, яка 
повинна була статися з огляду на необхідність боротьби з пандемією. Існуюча нор-
мативно-правова база виявилася недостатньою для того, щоб оперативно реагувати на 
виклики, які поставила перед державами інфекція COVID-19. 

З огляду на це, урядом України протягом короткого часу було прийнято низку 
рішень, спрямованих на формування єдиної державної позиції у боротьбі із пандемією. З 
березня 2020 і донині в Україні методом “спроб і помилок” на загальнодержавному рівні 
впроваджувалися і цілковитий локдаун, і так званий адаптивний карантин, і “карантин 
вихідного дня”. 

У різних суб’єктах Російської Федерації складалась і продовжує складатися різна 
практика реалізації заходів у боротьбі із пандемією. Як і в Україні, у більшості суб’єктів 
РФ ще з весни 2020 року відповідними нормативно-правовими актами вводилися обме-
жувальні заходи, які з огляду на епідеміологічну ситуацію у країні могли посилюватися 
або  послаблюватися. 

Водночас позиція Білорусі, яку вона прийняла і реалізовувала з початку пандемії, є 
кардинально іншою від запропонованої більшістю держав світу: з весни до осені 2020 тут 
фактично не було введено ні карантину, ні заходів ізоляції та самоізоляції, ні інших 
істотних обмежень руху громадян.  
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Рішення, що були та будуть прийняті урядами держав у наступні хвилі 
пандемії стануть джерелом для майбутніх наукових розвідок, та зрештою дадуть змогу 
поставити комплексну оцінку діям, здійсненим у досліджуваний період. 

Ключові слова: COVID-19, державна протиепідемічна політика, нормотворчість в 
умовах пандемії, концепція боротьби з COVID-19. 

 
Постановка проблеми. В умовах оголошеної в світі пандемії COVID-19 першочерговим 

завданням для фактично кожної держави світу стало вироблення державою політики, здатної 
зупинити стрімке розповсюдження коронавірусної інфекції. Правове регулювання профілактики і 
лікування COVID-19 у країнах, зачеплених пандемією, реалізовується по-різному та часто виявляє 
проблемні зони в системі управління державними справами. Сьогодні у світі сформувалися різні 
моделі організації протидії розповсюдженню інфекції. Нарис присвячений аналізу моделі держав-
но-правової діяльності України, Російської Федерації та Білорусі в боротьбі з пандемією COVID-19. 

 
Аналіз дослідження проблеми. З огляду на новизну досліджуваного питання, на сьогодніш-

ній день не доводиться говорити про достатню кількість доробків вітчизняних науковців на тему 
ведення державної політики у час пандемії COVID-19. При цьому маємо належну кількість 
практичного матеріалу для здійснення дослідження, частина якого була використана для нашого 
аналізу. 

 
Мета статті полягає у виявленні політичних змін, які відбуваються в період пандемії і 

трансформацій, які переживає кожна із держав у зв’язку із прийнятими рішеннями, а її завдання –
 розгляд і спроба аналізу новел у законодавстві кожної із досліджуваних держав.  

 
Виклад основного матеріалу. Оголошений 11 березня 2020 року Всесвітньою організацією 

здоров’я пандемією вірус COVID-19 змусив можновладців більшості держав світу приймати 
оперативні рішення задля уповільнення розповсюдження вірусу та мінімізації негативних наслідків, 
які він може здійснити як на політику та економіку, так і на соціальне життя та здоров’я громадян. 
Визначивши чотири сценарії розвитку подій у країнах для COVID-19, Організація розробила 
рекомендації щодо забезпечення готовності та реагування для кожного зі сценаріїв  [30]. Загальний 
алгоритм дій у більшості країн світу був приблизно однаковим, відрізняючись лише незначними 
деталями. 

Так, уже у березні 2020 року Президент України Володимир Зеленський, називаючи “м’яко-
тілість і ліберальність” інших країн у справі боротьби із COVID-19 союзниками коронавірусу, 
ініціює низку рішень  [9]. Того ж місяця в Україні введені заходи з протидії поширенню COVID-19. 
Серед них – ухвалене Кабінетом міністрів рішення про тимчасову заборону в’їзду в Україну 
іноземців та закриття міжнародного пасажирського сполучення, призупинення роботи метро у 
Києві, Харкові та Дніпрі, припинення міжміського й міжобласного автомобільного, залізничного та 
авіасполучення  [11]. Окрім того, уряд прийняв рішення закрити заклади торгівлі, крім продуктових 
магазинів, аптек, автозаправок і банків  [там само]. 25 березня уряд запровадив надзвичайну ситу-
ацію по всій території України та подовжив карантин до 24 квітня  [12]. Надалі карантин в Україні 
ставав жорсткішим. 2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення обмежень спричинених 
COVID-19. Відтак, із 6 квітня заборонено ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в гро-
мадських місцях без масок чи респіраторів  [13]. 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію 
карантину до 11 травня 2020 року  [26], а 4 травня – до 22 травня  [14].  

Фактично у боротьбі із поширенням коронавірусу владою України весною 2020 року була 
обрана стратегія жорсткого карантину з максимальним обмеженням контактів людей, однак знач-
ним недоліком цієї стратегії була відсутність достатнього й належного контролю за обсер-
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вацією прибулих з-за кордону громадян і брак тестувань, а відтак, відстеження реальної кількості 
осіб, хворих на COVID-19  [4]. Водночас, резонанс у суспільстві викликало й питання щодо кон-
ституційності вищезгаданих обмежень. Так, Пленум Верховного суду України проаналізував один 
закон та три підзаконні акти, прийняті Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України 
протягом березня і квітня 2020 р., і дійшов висновку, що не лише їхня реалізація, але й сутність не 
відповідають основному Закону України. Мова про незаконне обмеження права особи на свободу 
пересування, яке закріплене у Конституції. Також пленум ВСУ зазначає, що право громадян вільно 
залишати територію України може бути обмежене лише законом, а не актами Кабміну. Не було в 
уряду і повноважень відбирати у громадян право на вільне зібрання  [18]. 

20 травня уряд схвалив рішення, яким запровадив так званий адаптивний карантин  [8]. Отже, 
залежно від епідеміологічної ситуації у кожному регіоні країни, обмежувальні заходи мали б 
поетапно послаблюватися. З 1 серпня адаптивний карантин був удосконалений: завдяки поділу 
регіонів за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 Центральною комісією з ТЕБ та НС 
на зелену, жовту, помаранчеву та червону “зони” визначалися й правила карантину у кожному з 
регіонів  [16]. Однак уже з 13 листопада 2020 року Кабінетом міністрів скасовано адаптивний 
карантин і запроваджено в Україні загальнонаціональний карантин з впровадженням “локдауну 
вихідного дня”  [24]. Обмеження, що тривали до 30 листопада та були скасовані Урядом 2 грудня, 
за попередніми оцінками, не мали значного впливу на зменшення приросту захворюваності та не 
були ефективними  [21]. 

Станом на 2 грудня 2020 року Кабмін напрацьовує рішення стосовно можливого посилення 
карантинних обмежень, аж до введення а Україні повного локдауну  [23]. Разом із тим, зважаючи на 
попередній досвід протестів бізнесу проти посилення обмежень, Президент Володимир Зеленський 
вніс до Верховної Ради три законопроєкти, які, на думку глави держави, можуть пом’якшити нас-
лідки посилених карантинних обмежень для малого бізнесу і громадян  [22]. 

Щодо Російської Федерації, то, відповідно до законодавства, через загрозу COVID-19 в су-
б’єктах Російської Федерації ще на початку весни був введений режим підвищеної готовності, а 
згодом – встановлений особливий порядок пересування на відповідній території осіб і транспорт-
них засобів  [17]. Органами державної влади на території суб’єктів Російської Федерації від-
повідними нормативними правовими актами були введені обмежувальні заходи. У більшості 
суб’єктів на підставі цих нормативно-правових актів громадяни зобов’язувалися (або їм рекомен-
дувалося) не залишати місця проживання (перебування), за винятком випадків звернення за 
екстреною (невідкладною) медичною допомогою і випадків іншої прямої загрози життю і здоров’ю, 
а також проходження до найближчого місця придбання товарів та отримання робіт, послуг, 
реалізація яких не обмежена, вигулу домашніх тварин на відстані, що не перебільшувала б 100 мет-
рів від місця проживання (перебування). Також на територіях суб’єктів була припинена діяльність 
окремих підприємств, установ  [6]. У деяких регіонах обмежувальні заходи зобов’язували (або 
носили рекомендаційний характер) громадян у віці старше 65 років, а також осіб, які мають певні 
захворювання, не залишати місця проживання (перебування), за винятком випадків прямої загрози 
життю і здоров’ю  [там само]. Регіони перейшли на режим самоізоляції, у деяких із них були впро-
ваджені системи контролю пересування громадян із використанням спецперепусток і QR-кодів, 
необхідних для виходу на вулицю  [7]. 

Як і в Україні, такі дії уряду викликали низку запитань. Дослідники вказують на ситуацію 
“конфлікту прав”: перш за все, права на здоров’я (ст. 41 Конституції Російської Федерації), з одного 
боку, і права на свободу пересування (ст. 27 Конституції Російської Федерації) – з іншого. Стаття 55 
Конституції Російської Федерації закріплює принцип, який декларує те, що права і свободи людини 
і громадянина можуть бути обмежені федеральним законом тільки в тій мірі, в якій це необхідно з 
метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров’я, прав і законних інтересів інших 
осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Основний закон Російської Федерації 
допускає обмеження права на свободу пересування в цілях захисту здоров’я, проте передбачає, що 
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такі обмеження можливі лише в тому випадку, якщо вони встановлюються федеральним законом. 
Як зазначає дехто з правознавців, введені на територіях суб’єктів обмежувальні заходи не 
вписуються в положення Конституції Російської Федерації  [6]. 

Уже з 12 травня у Росії завершився “єдиний період неробочих днів”, введений раніше пре-
зидентом Федерації, та розпочався поетапний вихід із карантину. Підготовка до виходу із 
встановлених обмежень включала оцінку таких параметрів як коефіцієнт поширення інфекції, 
вільний ліжковий фонд і охоплення тестуванням. Отже, для кожного регіону період виходу з 
обмежувальних заходів і його тривалість повинні були б бути індивідуальними  [20]. При цьому 
виникає питання щодо доцільності таких дій з огляду на те, що є підстави вважати, що статистика 
померлих від коронавірусу значно занижена (до прикладу, Financial Times на підставі проведеного 
дослідження, дійшли висновку, що реальна смертність від коронавірусу у Росії могла бути на 70 % 
вищою, ніж її подають згідно з офіційними даними  [31]). 

Після певного послаблення карантину влітку 2020, вже восени разом зі збільшенням кількості 
хворих на COVID-19 у деяких регіонах Російськоі Федерації посилилися заходи з протидії 
поширенню коронавірусу. До прикладу, у Бурятії у зв’язку з черговою хвилею вірусу місцева влада 
ввела локдаун  [1]. Разом із тим, за словами представниці Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я 
в Росії Меліти Вуйнович, за умови відповідального ставлення громадян Росії до дотримання заходів 
безпеки, питання щодо введення в країні повного локдауну не виникатиме  [5]. І це, знову ж таки, за 
вочевидь занижених реальних цифр померлих як від COVID-19, так і від інших причин, які, однак, 
пов’язані із перезавантаженістю медичної системи. На ці думки наштовхує дослідження 
“Медіазони”, у якому зазначено, що з квітня до жовтня в Росії померли на 120 тисяч осіб більше, 
ніж у середньому за цей період в останні п’ять років. При цьому оперативний штаб у питаннях 
смертності від коронавірусу за цей період нарахував лише 28,2 тисячі смертей від пандемії  [10]. 

Вочевидь Москва не планує вводити тотальний локдаун на зразок того, що був у більшості 
регіонів у квітні – на початку травня. Ймовірно, такі заходи тепер вважаються надмірними і занадто 
загрозливими для економіки, якій буде важко пережити нову зупинку (особливо в умовах, коли 
уряд явно не готовий виділити додаткові кошти на підтримку бізнесу). 

Викладені вище дії влади, хоч і з відмінностями, у своїх загальних рисах, відтворюють 
загальну картину боротьби із пандемією у більшості країн світу. Водночас, цікавим для розгляду у 
контексті нашого нарису є досвід Білорусі, яка вибрала і реалізувала інший шлях у боротьбі із 
коронавірусною інфекцією. 

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко проводив політику, що радикально 
різнилася з діями державних органів інших країн: у державі фактично не було введено ні 
карантину, ні заходів ізоляції чи самоізоляції, ні інших істотних обмежень щодо руху громадян. Не 
закривалися державні кордони, тривали заняття у школах і робота підприємств  [19]. Незважаючи 
на зростання числа хворих, президент наполягав на правильності обраної ним політики, називаючи 
епідемію “черговим психозом”  [29]. Основним аргументом, яким апелював Лукашенко на користь 
відмови від жорстких заходів, було те, що економіка Білорусі локдауну не витримає  [19]. Разом із 
тим, кількість хворих ставила під загрозу обрану білоруською владою тактику протидії епідемії. 

Незважаючи на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я до влади Білорусі 
ввести обмежувальні заходи, щоб уповільнити поширення коронавірусної інфекції COVID-19, 
надані ще 21 квітня 2020 року після того, як експерти ВООЗ відвідали Білорусь і відзначили 
“стрімке зростання” кількості хворих COVID-19 в цій країні  [28], тут так і не були введені жорсткі 
заходи. До прикладу, у час, коли в більшості європейських країн вводився локдаун, у Білорусі 
пройшов парад перемоги 9 травня, в якому взяли участь 3000 військовослужбовців, були присутні 
близько 10000 осіб, числі зокрема  вище керівництво країни, при цьому не витримувалася дистанція 
і не було використано захисних масок  [3]. До того часу – лише згідно з офіційною статистикою – 
від ковіду померло більше 140 білорусів  [2]. 
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Окрім того, лише згідно з офіційними даними, 31 березня захворюваність в Білорусі була 
практично такою ж, як в Росії і Україні – в межах 14,7 – 16,1 хворих на 1 млн жителів. А станом на 2 
травня захворюваність в Білорусі вже вдвічі перевищувала російський рівень, і більш ніж у 6 разів – 
український  [27]. Трохи пізніше в ЗМІ стали регулярно з’являтися новини про смерті лікарів, 
причиною багатьох з яких оформляли звичайну пневмонію або грип. Лікарні не справлялися з 
напливом пацієнтів, небіжчиків ховали в закритих трунах, а Олександр Лукашенко наполягав, що 
громадяни помирають від хронічних хвороб, а не від коронавірусу  [2]. 

На теперішній день у Білорусі, як і в багатьох країнах, йде чергова хвиля пандемії. Цього разу 
повністю заперечувати проблему влада не стала. Незважаючи на те, що Олександр Лукашенко у 
листопаді заявив про те, що коронавірус – це лише “привід, ширма, прикриваючись якою глобальні 
гравці в черговий раз намагаються переділити світ на свій лад”  [15], у стаціонари для хворих на 
COVID-19 осіб перепрофілюють пологові будинки і багато міських лікарень, в більшості міст 
введено масковий режим, але швидко отримати допомогу або здати тест через завантаженість 
лікарень практично неможливо  [2]. 

 
Висновки. Світовий досвід показує, що “ігнорувати” коронавірусну пандемію не можуть собі 

дозволити навіть країни з високорозвинутою системою медичної допомоги (Швеція). З іншого 
боку, жорсткість адміністративно-правових заходів за дотриманням карантинних обмежень має 
вкрай негативний вплив на економіку держави, передусім на малий бізнес. Відтак завдання 
ефективного запобігання поширенню пандемії повинні коригуватися з її економічними можливос-
тями, різними у різних держав світу. Також карантинні адміністративно-правові обмеження віль-
ного пересування громадян можуть вступати у суперечність з конституціям та законам держави, як 
це з’ясувалося в Україні навесні 2020 р.  

Враховуючи те, що пандемія коронавірусу триває, вважаємо, що робити оцінку результатив-
ності кожної із практик ведення державної політики дещо зарано. Підкріплені доказами висновки 
стануть можливими пізніше, після скасування обмежень і закінчення пандемії. Тоді ж можна буде 
проводити аналіз стану здоров’я населення, рівня показників економіки та підрахувати втрати. 
Впливатимуть на це і прийняті державами рішення щодо ведення політики у справі протидії вірусу 
у наступні хвилі COVID-19. При цьому, на наш погляд, очевидним є той факт, що пандемія і 
проблеми, які її супроводжують, підняли на поверхню і зробили можливим виявлення профе-
сійності (чи – непрофесійності і “профанства”) урядів майже кожної держави світу, зокрема і 
досліджуваних нами, що неминуче позначиться на майбутньому цілого світу. 
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL MEASURES TO PREVENT THE SPREAD  
OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE CASE OF UKRAINE,  

THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Attempts to analyse measures taken by the governments of Ukraine, the Russian Federation and 
the Republic of Belarus in struggle against the COVID-19 pandemic are made. Some issues of the 
current legislation, which were introduced under new circumstances in above-mentioned states are 
raised in the article. 

Most countries of the world were not ready for the changes in the objective legal reality which 
should have occurred in view of the need to combat the pandemic. The existing legal framework has not 
been sufficient to respond quickly to the challenges posed by the COVID-19 infection. 

Due to this the Government of Ukraine has recently adopted a number of decisions aimed at 
creating a unified state position in the fight against the pandemic. From March 2020 to the present, 
Ukrainian authorities by using the method of “trial and error” at the national level have introduced in 
practice the full lockdown, the so-called adaptive quarantine and “the weekend quarantine”. 

Different federal subjects of the Russian Federation have developed and continue to develop 
different practices of implementing measures to combat the pandemic. As in Ukraine, since spring of 
2020 in most of the subjects of the Russian Federation the restrictive measures which (depending on the 
epidemiological situation in each region) could both increase and decrease were introduced by the 
relevant regulations. 

However, the position of Belarus, which has been adopted and implemented since the beginning of 
the pandemic, was radically different from those that has been applied in most countries of the world. 
The government of Belarus did not apply almost any anti epidemic restrictions. 

The decisions that have been made in the past and will be made by governments in the future 
waves of the pandemic will break new ground for the new scientific researches and will ultimately allow 
to make a comprehensive assessment of the actions taken during the period under review. 

Key words: COVID-19, state anti-epidemic policy, rule-making in a pandemic period, the concept 
of combating COVID-19. 


