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найняття робочої сили; колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу 
підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації; 
державне комунальне підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних 
одиниць; державне підприємство, засноване на загальнодержавній (республіканській) власності; 
спільне підприємство, засноване на базі об’єднання майна різних власників (змішана форма 
власності); підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян союзних республік та 
інших держав.  

У березні 1991 р. набув чинності Закон УРСР «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. 
Закон визначав засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та 
юридичними особами на території Української РСР, установлював гарантії свободи 
підприємництва та його державної підтримки.  

Суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) могли виступати громадяни УРСР, 
інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм 
власності, встановлених Законом Української РСР «Про власність». 

Не допускалося заняття підприємницькою діяльністю таких категорій громадян: 
військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх 
справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади й 
управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. 

Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не мали змоги зареєструватися як 
підприємці із правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, 
встановленого вироком суду. 

Окрім того, особи, які мали непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші 
корисливі злочини, не могли бути зареєстровані як підприємці, не могли виступати 
співзасновниками підприємницької організації, а також обіймати в підприємницьких товариствах 
та їх спілках (об’єднаннях) керівні посади і посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю.  

Закон гарантував свободу підприємницької діяльності, тобто підприємці мали право без 
обмежень ухвалювати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечила 
законодавству. 
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МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ:  
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

На сьогодні, у більшості держав світу питання дотримання та захисту прав людини і 
громадянина стоїть дуже гостро. Особливо активно інститут захисту прав людини почав 
розвиватися в останнє століття. У зв’язку з цим, на міжнародному рівні існує багато нормативно-
правових актів, які закріплюють права людини й порядок їх захисту. Кожна сучасна держава з 
демократичною формою державного правління на рівні національних конституцій та інших 
нормативно-правових актів закріпила права, свободи і обов’язки людини та громадянина, 
механізми їх реалізації та захисту [1, с. 33]. Виходячи з цього, ми можемо цілком закономірно 
стверджувати, що система забезпечення прав і свобод людини і громадянина є сукупністю 
взаємозалежних та взаємопов’язаних елементів, направлених на досягнення єдиної мети - 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина [2, с. 602]. 

Досліджуючи особливості ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина як 
необхідної умови функціонування демократичної, правової держави [3, с. 53] досить часто в 
юридичній літературі ми зустрічаємо поняття «механізм» для характеристики правових явищ. 
Наприклад, державний механізм, механізм захисту прав, механізм органів державної влади та ін. 
Проте, чіткого визначення та тлумачення цього поняття немає [1, с. 33]. Механізм захисту прав і 
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свобод людини та громадянина тлумачиться в юридичній літературі по-різному: як система й 
комплекс послідовних дій, спрямованих на захист прав людини та громадянина; як складова 
механізму забезпечення прав людини, що являє собою заходи, спрямовані на відновлення 
порушених прав; як система органів, засобів, закріплених у Конституції, що забезпечують 
найбільш повний та ефективний захист прав і свобод людини та громадянина [3, с. 53]. Як бачимо, 
відсутній єдиний підхід о тлумачення означеного явища, однак дослідники погоджуються, що це 
процесуальна діяльність. 

Продовжуючи наше дослідження, варто зазначити, що основу механізму захисту прав і 
свобод людини і громадянина становлять правові принципи, норми (юридичні гарантії), а також 
умови і вимоги діяльності органів влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
громадян, які в сукупності забезпечують дотримання, реалізацію і захист прав та свобод громадян. 
Є думка, що це система взаємопов’язаних конституційних норм, які закріплюють основні права та 
свободи громадян і встановлюють гарантії їх реалізації, а також система органів державної влади, 
місцевого самоврядування, інших інституцій держави, які забезпечують, охороняють і захищають 
основні права та свободи громадян [4, с. 271]. 

Як правове явище, механізм захисту прав людини є системою, оскільки як було вище 
зазначено, складається з певних частин, таких, як право на захист; форма та спосіб захисту прав; 
процес та порядок звернення до відповідних органів, установ та організацій. Механізм захисту 
прав як система характеризується діалектичною взаємозалежністю цілого й частини, кожний 
елемент якого займає певне місце і здійснює певні функції у ньому. Безперечно, механізм захисту 
прав повинен бути органічно цілісним та логічно послідовним процесом. Сутність будь-якого 
механізму захисту прав полягає в послідовності дій людини й досягненню певного результату. 
Діяльність людини при цьому полягає у відновленні становища, що існувало до порушення 
конкретного права особи [1, с. 33]. 

Реалізація людиною права на захист може здійснюватися через різні механізми захисту 
прав. У першу чергу їх поділяють на дві великі групи - національні та міжнародні механізми 
захисту прав. Національні (внутрішньодержавні) механізми захисту прав мають свої особливості 
у кожній країні, у той час як міжнародний механізм захисту прав є однаковим для всіх, незалежно 
від національності та громадянства [1, с. 33]. 

Як було вже зазначено вище, механізми поділяються на міжнародні та національні. Під 
міжнародними механізмами захисту прав розуміють систему міжнародних (міждержавних) 
органів та організацій, які діють з метою здійснення міжнародних стандартів прав і свобод 
людини чи їх відновлення в разі їх порушення. Національні механізми захисту прав діють на 
території певної країни. Також механізми захисту прав в українському праві класифікують за 
галузями права, наприклад, механізм захисту цивільних прав або механізм захисту прав 
споживачів та ін. [1, с. 34] 

Можемо зазначити, що в Україні механізм захисту прав реалізується через діяльність 
Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин та міжнаціональних 
відносин, інших комітетів Верховної Ради України в частині діяльності по забезпеченню та захисту 
прав людини; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Генеральної прокуратури 
України; інституту адвокатури (інститут надання правової допомоги); МВС України (в частині 
формування та розвитку внутрішньовідомчого контролю за дотриманням прав людини); 
Міністерства юстиції України; інших центральних органів виконавчої влади (в частині 
забезпечення та захисту прав поділяються на міжнародні та національні. Під міжнародними 
механізмами захисту прав розуміють систему міжнародних (міждержавних) органів та 
організацій, які діють з метою здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини чи їх 
відновлення в разі їх порушення. Національні механізми захисту прав діють на території певної 
країни. Також механізми захисту прав в українському праві класифікують за галузями права, 
наприклад, механізм захисту цивільних прав або механізм захисту прав споживачів та ін. [1, с. 34] 

Однак саме по собі дослідження особливостей юридичного закріплення та захисту прав 
людини як на загальному міжнародно-правовому рівні, так і на рівні кожної окремо взятої 
національної правової системи не дає повної відповіді про ефективність сучасних способів захисту 
прав особи, його позитивні риси чи недоліки, оскільки до уваги не береться міждержавний (або 
проміжний) рівень їх забезпечення, який можна дослідити за допомогою порівняльно-правового 
методу. При цьому загальний міжнародно-правовий рівень варто розглядати через призму такої 
науково-філософської категорії як загальне; міждержавний рівень забезпечення і захисту прав 
людини - як часткове, а рівень національної правової системи забезпечення прав людини – як 
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одиничне. У такому співвідношенні провідна роль належить міждержавному (проміжному) рівню 
забезпечення і захисту прав людини, який є єднальною ланкою між національним (одиничним) та 
міжнародним (загальним) механізмами захисту прав людини. Саме завдяки міждержавному 
(проміжному) рівню відбувається зближення національних та загальних міжнародних механізмів 
забезпечення і захисту прав людини, тобто глобалізація у цій сфері, уніфікація та підвищення 
ефективності гарантій правового статусу особи [5, с. 122]. Отже, варто зазначити, що подальші 
дослідження механізму захисту прав людини мають комплексно поєднувати у собі три складові: 
процесуальну діяльність, міжнародні механізми забезпечення і захисту прав людини, національні 
механізми забезпечення і захисту прав людини. Саме поєднання цих компонентів покладе шлях 
розвитку нового етапу механізму забезпечення і захисту прав людини. Це надасть відповідь 
стосовно ефективності сучасних способів захисту прав особи, його позитивних рис чи недоліків, 
оскільки завдяки цьому методу буде проводитися порівняння різних механізмів захисту прав 
людини з метою його вдосконалення. 
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ВОЄННИЙ СТАН: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ 

Державно-правовий (конституційний) режим воєнного стану є важливим елементом систем 
національної безпеки більшості країн світу. Відповідно до чинного Законодавства України, 
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 
територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, 
військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування 
повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення 
національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її 
територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних 
прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням 
строку дії цих обмежень [1].  

У останні роки в Україні неодноразово обговорювалася доцільність запровадження 
правового режиму воєнного стану і, у листопаді 2018 р., у зв’язку з черговим виявом агресії з боку 
Російської Федерації, його було запроваджено у низці східних та південних областей нашої країни 
та внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії [2]. Це було зроблено у відповідності до пункту 


