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Legal sciences 

 

CONDITIONS FOR THE LEGALITY OF RESTRICTIONS ON PRIVATE LIFE IN THE 

PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

 

Šakalienė Dovilė 

PHD student 

Law school of Mykolas Romeris University 

 

The duty of every legal State to ensure the safety of the individual and the entire society 

against criminal encroachments presupposes the State's right and duty to define by law not only 

criminal acts and criminal liability for them, but also to regulate the legal relations of the criminal 

process related to the disclosure and investigation of criminal acts [1, p. 7]. The legal relations of 

the criminal process must be regulated in such a way that they really allow quickly and 

comprehensively to disclose the criminal act and to punish the individual who committed it. 

Therefore, States do not shy away from enshrining in their national laws various tools of data 

collection relevant to the investigation of criminal acts, such as wiretapping, secret surveillance, 

covert inspection of postal items, use of secret agents, and the like.  

There is an opinion in the doctrine of the legal science of the Lithuanian Criminal Procedure 

that it would be difficult to disclose high-latency crimes, related to, for example, corruption or 

illegal possession of narcotic substances, without the tools of secret data collection [2, p. 77]. It is 

also recognized in the practice of the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as 

the "Court") that authorities need to apply special, secret methods of investigation, especially in 

cases of organized crime and corruption. Therefore, the use of secret methods of investigation does 

not in itself violate the rights of the individual, protected by the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the 

"Convention"), including the individual's right to private life [3]. However, in order to prevent 

possible misuse of secret methods of investigation by law enforcement authorities, States must take 

legal measures, so that the norms of the criminal process ensure not only the effective investigation 

of the criminal act, but also the protection of the rights of the participant in the criminal process (of 

the suspect, the accused); in other words, so that the balance between the pursuit of the detailed 

disclosure of the criminal act and the protection of the fundamental rights of the individual, such as 

the right to private life, is ensured. 

It is recognized in judicial practice that, on the one hand, national authorities have a certain 

freedom of assessment when choosing measures to fight crime. However, the Court notes at the 

same time that freedom is not unlimited. This freedom depends on European supervision, which 

covers both legal acts and decisions made on the basis of them. Considering the danger that the 

system of secret surveillance, designed to protect national security, may undermine or even destroy 

democracy under the guise of protecting it, the Court must be convinced that there are adequate and 

effective safeguards against abuses by law enforcement authorities and secret surveillance. 

It is emphasized in judicial practice that the collection and storage of the data, related to an 

individual's private life, is in itself equivalent to interference in an individual's private life according 

to Article 8 of the Convention [4]. However, under certain conditions, this interference can be 

recognized as legitimate. It is noticeable when analysing the Court's jurisprudence that the balance 

between the pursuit to disclose the criminal act in detail and to ensure an individual's right to private 

life can be ensured in the following ways: the legislator enshrines the tools of secret data collection 

and the procedure for their use in the legal act; the legislator enshrines the provisions in the legal act 

ensuring that highly confidential tools of data collection, such as, for example, secret wiretapping, 

would be used as an exception only in order to achieve the necessary goals of a democratic society 

[5]. Based on the judicial practice, it can be assumed that the totality of these two requirements can 

significantly contribute to the effective protection of an individual's rights in the secret procedure of 

collecting incriminating data. 
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When discussing the first aspect, i.e. the requirement that the tools of secret data collection 

and the procedure for their use be enshrined in the laws – it is stated first of all  in the Court's 

jurisprudence that the situation is incredible so that the legal acts would provide for all possible 

cases of using the data collection tools [6]; however, at the same time it is noted that the wording 

"according to the law" requires that the law meets at least certain minimum quality requirements, 

that the effect of this law would be expected, and the law itself would be accessible to an individual 

[7]. Therefore, it is very important that the content of the norm regulating the tool of secret data 

collection is clear and understandable, so that, based on its content, an individual can understand 

under what circumstances and under what conditions the public authorities are authorized to use the 

tools of secret data collection [8; 9]. Since the public itself cannot control the practical 

implementation of secret communication surveillance tools, the scope of any such discretion 

granted to the competent authorities and the manner in which it is exercised must be sufficiently 

reflected in the law to adequately protect an individual against arbitrary intervention [10; 11]. 

For example, due to the clarity of the legal regulation of wiretapping, the Court has 

distinguished the following minimal measures of abuse of power: the possibility to listen to the 

content of telephone conversations only when investigating crimes of a certain severity; the 

definition of the categories of individuals whose telephones can be tapped; the limitation of the 

duration of wiretapping; the procedure to be followed when checking, using and storing the 

obtained data; the precautions that must be taken when transferring the data to other parties; the 

circumstances under which records may or must be deleted or destroyed [12]. Having assessed 

these criteria, the Court found a violation of Article 8 of the Convention in the case "Szabó and 

Vissy v. Hungary", because the provisions of the Hungarian Police Law allowing covert 

surveillance (including wiretapping) for the purposes of preventing terrorist acts and gathering 

intelligence information were not clear enough. The ambiguity manifested itself in this case as 

follows: the norms that allowed covert surveillance did not precisely define the concept of 

individuals to whom covert surveillance could be applied; therefore, in principle, covert 

surveillance could be carried out against any individual.  

As for the second requirement, i.e. that the tools of secret data collection are to be used only 

when aiming to achieve the goals of a democratic society, first of all, it is important to identify these 

goals. This is not difficult, as the purposes, for achieving of which the aforementioned tools of data 

collection can be used, are listed in Paragraph 2 of Article 8 of the Convention. These are state 

security, public order, the economic well-being of the country, the aim to prevent violations of the 

law or crimes, the health or morals of the population. Meanwhile, the concept of the "necessity" 

requirement is a bit trickier. According to the judicial practice, the concept of "necessity" means the 

proportion between the aspiration to interfere in an individual's private life and the goal to achieve 

one of the aforementioned goals of a democratic society. "Necessity", in this case, means the right 

balance between two competing interests [13; 14]: the private interest in respecting private life and 

the public interest, such as being protected from criminal acts.  

There is no single formula, suitable for all cases of restriction of personal rights using the 

tools of secret data collection, in judicial practice. However, the Court notes that the protection 

provided for in Article 8 of the Convention would be unacceptably weakened, if modern scientific 

methods were allowed to be used in the criminal justice system at any cost and without carefully 

balancing the potential benefits of the widespread use of such methods with the important interests 

of private life [15]. Therefore, the Court decides in each specific case whether specific interference 

in an individual's private life, by collecting incriminating data by the tools of secret data collection, 

was necessary and proportionate to the achievement of the aforementioned goals. 

For example, the Court investigated the issue in the case "S. and Marper v. the United 

Kingdom" [16] whether the unlimited storage of the DNA information in the databases of the law 

enforcement authorities, when the information, collected for the purpose of investigating the 

criminal act, was still stored when the person, about whom this information was collected, was 

acquitted or the investigation against him was simply terminated, was necessary to achieve the 

goals of a democratic society. The representatives of the Government of the United Kingdom stated 
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that the DNA samples were collected lawfully (this is expressis verbis with the permission of the 

law), and the purpose of storing those samples was to increase the volume of the DNA database to 

facilitate the investigation of crimes in the future. Based on this, the representatives of the 

Government of the United Kingdom were convinced that the storage and use of the DNA data after 

the acquittal of the individual did not violate the "necessity" criterion. Meanwhile, the Court, having 

additionally evaluated the fact that those DNA data were stored for an absolutely unlimited period 

of time, found that such indefinite and extensive storage of the DNA samples did not ensure a fair 

balance between competing public and private interests and that the defendant, by tolerating such 

legal regulation of the use of the DNA data in criminal proceedings, violated Article 8 of the 

Convention.  

As mentioned, the Court is not inclined to form a universal rule characterized by precision, 

in the presence of which the necessary and simultaneously proportionate use of the tools of secret 

data collection would be established. In other words, the rule, in the presence of which the 

restriction of an individual's right to private life would be justified. The Court reserves the right to 

decide this matter ad hoc. Meanwhile, the Court of Justice of the European Union, examining the 

legal regulation of the possibilities of using the data obtained by secret tools, is somewhat more 

specific in judicial practice of recent years [17; 18], noting that the data obtained in a secret way can 

only be used for the purposes of combating serious crimes or preventing major threats to public 

safety. Such concreteness is somewhat lacking in judicial practice, but judging by the general 

position of the European Court of Human Rights, it can be assumed that it echoes the opinion of the 

Court of Justice of the European Union. Whereas this, in its turn, allows to draw the conclusion that 

the restriction of an individual's right to private life through the use of the tools of secret data 

collection will be proportionate only when the tool of data collection that intervenes the most in an 

individual's private life will be used to investigate only the most serious crimes. In other words, 

when the legal regulation will prohibit, for example, the unlimited wiretapping and recording of an 

individual's conversations when investigating minor crimes. 

It is important to mention that the legality of the tools of secret data collection depends not 

only on the (in) quality of legal regulation. Honesty of the officials who apply these tools and 

personal respect for an individual's rights (for example, secret agents by refraining from inciting an 

individual to commit a new crime [19], etc.) are important to this legality. However, the quality of 

legal regulation is still the first step to achieve this legality. Therefore, the consistently developing 

practice of the European Court of Human Rights is completely acceptable; according to it, it is 

necessary to ensure that the tools of secret data collection are used strictly according to the law and 

only in order to achieve the necessary goals of a democratic society; that this law is clear, whereas 

the tools of data collection are used depending on the seriousness of the crime being investigated. 
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Introduction. The ability to detect new buildings directly from satellite imagery is 

particularly useful in regions where the population is changing very quickly, as well as in remote 

and large-scale areas where the census of these new buildings is often done manually and quickly 

becomes obsolete. Aerial image processing can also find important applications in the assessment of 

building damage during natural disasters, allowing for the formulation of an adequate response in 

target areas. Finally, it can be very useful for solar panel manufacturers who want to estimate the 

usable roof surface area of a particular site [1]. 

Huge volumes of images are taken every day by airborne or space-based platforms, and this 

volume is still growing. This amount of data makes manual processing of images very resource-

intensive, so the need for the use of neural networks is increasing. The main task of automatic 

image recognition is to assign a semantic class or label to each pixel, i.e. to transform the input data 

into a semantically meaningful bitmap (which can be further processed using, for example, 

vectorization or polygonization). In most cases, the annotated data for classifier training is manually 

generated separately for each new project, which is a time-consuming and expensive process. 

Manual annotation needs to be repeated every time the task, geographic location, camera (sensor) 

characteristics, or even weather conditions on the image change, so the process does not scale well 

[2]. 

Inria dataset. The Inria Aerial Image Labeling dataset [3] was created for the main task of 

remote sensing, namely automatic pixel-by-pixel labeling of aerial photographs. 

Features of the data set: 

- Coverage of 810 km² (405 km² for training and 405 km² for testing) 

- Color aerial photograph with a spatial resolution of 0.3 meters per pixel 

- Labeled data for two semantic classes: building and background (publicly available only 

for training subset) 

The images cover various urban settlements, ranging from densely populated areas such as 

San Francisco's financial district to alpine towns such as Lienz in the Austrian Tyrol. 

In the original dataset, instead of dividing adjacent parts of the same images into training 

and test subsets, different cities are included in each of the subsets. For example, images from 

Chicago are included in the training set (not the test set), and images from San Francisco are 

included in the test set (not the training set). 

The ultimate goal of this dataset is to evaluate the generalization power of the methods: 

while Chicago images can be used for training, the system must learn to independently label aerial 

images from other regions, with different lighting conditions, with different landscapes, and at 

different times of the year. 

The dataset was created by combining images that are in the public domain and marking 

buildings that are also in the public domain (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3). 
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Fig. 1. Chicago (a – aerial imaging, b – marking) 

 

 
Fig. 2. Kitsap (a – aerial imaging, b – marking) 
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Fig. 3. Vienna (a – aerial imaging, b – marking) 

 

The training set [4] contains 180 color images of size 5000 × 5000 that cover a surface of 

1500 m × 1500 m each (with a resolution of 30 cm per pixel). There are 36 tiles for each of the 

following regions: 

- Austin 

- Chicago 

- Kitsap 

- Western Tyrol 

- Vienna 

The data format is GeoTIFF (coordinate-linked TIFF, but the image can be used as any other 

TIFF). The files are named with a prefix associated with the region (such as austin- or vienna-) 

followed by the corresponding image number (1-36). The reference data is in a different folder and 

the file names exactly match the names of the color images. Images from the training dataset are 

labeled as single-channel images with values of 255 for the building class and 0 for the background 

class. 

It is suggested to use the first five images from each region as a validation sample (for 

example, austin{1-5}.tif, chicago{1-5}.tif). At the same time, they must be issued from the training 

sample, since the training and validation samples cannot overlap. 

The test sample contains the same number of images as the training sample (but does not 

contain the corresponding markup). The test sample contains 36 images for each of the following 

regions: 

- Bellingham 

- Bloomington 

- Innsbruck 

- San Francisco 

- East Tyrol 

In the original competition based on this data set, the quality of the trained neural network is 

evaluated using two metrics - Inetsection-over-Union (IoU) and pixel accuracy for the positive class 

(building). They are calculated both separately for each region (for example, Bellingham, San 

Francisco) and for the entire test sample in general. 
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The formation of the conditions necessary for the full development of civil society is closely 

related to the nature of the state's security policy. This policy can allow and even stimulate the 

development of institutions and organizations of civil society, considering them as full-fledged 

subjects of ensuring the security of the individual, society and the state. As a result of the entry into 

force of the political reform, the political parties of Ukraine became the de facto monopoly subject 

of the formation of the Ukrainian political-management elite, the legislative and executive branches 

of government, state authorities, primarily the parliament and the country's government. 

Today, the security topic is one of the leading ones in the program and target documents of 

most of the political parties of Ukraine, which may indirectly indicate the increased role of political 

parties in the development of state security policy. Increasing the attention of political parties to 

security issues definitely contributes to the formation of civil society in Ukraine, overcoming the 

state monopoly on theoretical developments in the field of security, diversification of views and 

approaches to these issues, and also in a certain way serves the independent expert assessment of 

national security policy, the development of alternative concepts and programs. The development of 

conceptual approaches of political parties to security issues also serves the formation of civil control 

over security agencies, power structures and state policy in the field of security. Today, public 

organizations and non-governmental analytical centers are more and more actively involved in the 

discussion of this issue, in the expert documents of which, as a rule, considerable attention is paid to 

the problems of human and citizen security, society and the state. 

Thanks to the activities of civil society institutions and organizations, the public, various 

associative and institutional forms of its self-organization are now considered both as factors and as 

full-fledged subjects of its provision in the main documents of the state related to the sphere of 

national security. The idea of interconnection and interdependence of the security of the state and 

society is gradually being objectified and, accordingly, a number of the main tasks of the state 

policy on national security issues - improving the system of political power and the interaction of 

authorities with the institutions of civil society, increasing the effectiveness of the functioning of 

political institutions in relation to the establishment of pluralistic democracy, real separation of 

public, state and commercial (private) interests, business and government. One of the main 

prerequisites for the effective provision of Ukraine's national security should be the realization of 

the political interests of various social groups, including the constructive political opposition, 

through the logical completion of political reform, the formation of a democratic system of political 

institutions and civil society organizations, and the establishment of responsible democracy. 

Among the main factors that stand in the way of political parties acquiring the status of 

effective subjects of ensuring national security, we must mention their non-compliance with the 

criteria of classical parties, their loss of features of public associations. According to the Law of 

Ukraine "On the Basics of National Security of Ukraine", political parties as a type of association of 

citizens are subjects of ensuring national security. Therefore, they are obliged to protect the vital 

interests of the state in the sphere of formation and implementation of the state's security policy. 

This, in turn, actualizes the need for political parties in power to strictly comply with current 

legislation, legally defined priorities of state domestic and foreign policy, as well as agreements 

reached by all leading political forces. 
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Prospects for further research of this issue, in our opinion, include an in-depth analysis of 

internal processes within political parties, optimization of the mechanisms of their involvement in 

the processes of development and implementation of state security policy, ensuring effective 

interaction between political parties and non-governmental analytical centers. 
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Національний університет «Острозька академія» 

 

Постановка проблеми. 24 лютого 2022 року на території України розпочалась 

повномасштабна війна, спровокована нападом Російської федерації. Це поставило під 

загрозу життя громадян та реалізацію великої кількості прав людини, зокрема і права на 

освіту. У цей період відбулась вимушена пауза у освітньому процесі. А згодом було 

відновлено дистанційне навчання у закладах освіти, де це було можливим. Така видозміна є 

проявом успішного пристосування. Відбулась швидка організація продовження навчального 

процесу та активне залучення внутрішньо та зовнішньо переміщених здобувачів. Питання 

освіти в умовах воєнного стану є надзвичайно актуальним. Війна є боротьбою за права 

громадян, права на життя, гідність, незалежність і якісну освіту зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дистанційне навчання ще задовго до його 

активного впровадження у 2020 році було предметом вивчення. Тематика забезпечення 

дистанційної освіти висвітлена у працях таких вчених як В. Биков, М. Михальченко, Л. 

Лещенко, Р. Гуревич, Т. Гусак, В. Олійник, П. Стефаненко, Є. Полат та ін.  

Однак сучасний стан суспільства стає ще одним викликом і дослідження 

дистанційного формату організації навчального процесу в умовах воєнного стану на 

прикладі України є недостатнім.  

Виклад основного матеріалу. За Є. Полат, дистанційне навчання – це новітня форма 

навчального процесу, що відрізняється від звичайного очного чи заочного навчання. Під час 

дистанційного навчання застосовують інші засоби, методи, форми навчання, відбувається 

специфічна взаємодія педагога й здобувача освіти, здобувачів між собою. 

Традиційними для дистанційного формату є такі принципи як принцип самостійності, 

системності і систематичності, активності, принципи розвивального навчання, наочності, 

доступності, диференціації та індивідуалізації навчання, активності в навчанні, зв’язку теорії 

з практикою. Тоді як нетрадиційними є демократизація навчання, оптимізація процесу, 

принципи інтерактивності, диференціації та нетрадиційності системи навчання. Дистанційне 

навчання на усіх рівнях здобуття освіти за період суворих карантинних обмежень пройшло 

певну апробацію, проте зазнало чималих змін.  

Воєнний стан на території України не скасовує право на здобуття якісної та доступної 

освіти. Цьому сприяє перелік розпоряджень та наказів МОН України, що на законодавчому 

рівні регулюють дистанційне навчання. Зокрема Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 

“Про затвердження Положення про дистанційне навчання” Наказ МОН України “Про 

затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, 

наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою 

навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і 

спеціальностями” від 30.10.2013 р. № 1518, Лист МОН України від 02.11.2020 №1\9-609 

«Щодо організації дистанційного навчання», Наказ МОН України від 14.07.2015 № 761 «Про 

затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання».  

Якість дистанційного навчання детермінується заохоченням взаємодії між студентами 

і викладачами, покращенням співпраці студентів, використання активних засобів навчання, 

швидким і якісним зворотним зв'язком, ефективним використанням часу тощо. 

Такі платформи, як Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom та Google Meet, Moodle 

уже насправді стали звичними для усіх учасників освітнього процесу. Це відносно доступна і 

більш безпечна альтернатива для організації навчання. За період обмежень через пандемію 

більшість педагогів освоїли достатньо цифрових технологій, аби не лише якісно 
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презентувати необхідний матеріал, а й мати можливість налагоджувати комунікацію зі 

здобувачами та колегами. 

Варто зазначити, що навчання у школах та ЗВО у даному контексті відрізняється. 

Адже студенти є особливою соціально-віковою групою. Зазвичай, це активні молоді люди, а 

тому велика кількість представників студентства з перших днів війни були залучені до 

волонтерства, деякі стали добровольцями у різних підрозділах ЗСУ. Тобто організація 

навчання у закладах вищої освіти вимагає більшої гнучкості. Формати занять, а також 

способи контролю були адаптовані до можливостей усіх учасників навчального процесу. 

Активно застосовувались елементи асинхронного навчання. Дистанційне навчання у момент 

воєнного стану – це  ще один виклик для усіх структурних елементів навчального закладу. 

Адже різні етапи реакції на стрес, проживання горя можуть відчувати не лише здобувачі, а й 

самі педагоги чи представники адміністрації. А деякі учні та студенти переживають 

додаткову повторну адаптацію до нових умов навчання, а у деяких випадках і нових умов 

життя.  

У мережі Інтернет з’явилось безліч практичних порад, статей, дописів, інтерв’ю, 

вебінарів і т.д., направлених на краще розуміння психологічних особливостей навчання під 

час війни. Значно зростає важливість застосування навичок емоційного інтелекту та емпатії, 

взаємопідтримки, толерантності та співчуття. Існує думка, що головна мета дистанційного 

навчання під час війни – не засвоєння нових знань, а психологічна підтримка, спілкування, 

переключення уваги дітей та студентів [2]. 

Не варто забувати, що процес навчання передбачає не лише здобуття конкретних 

знань, а й формування навичок і загальний розвиток індивіда. Дистанційне навчання сприяє 

зміні перспективи сприйняття. Зараз усе більшої популярності набувають так звані «soft 

skills» або метанавички. Тобто уміння людини, що не визначається лише конкретною 

активністю, може адаптуватись та бути застосоване у різних сферах.  

Через вплив специфічної діяльності відбувається не лише формування різних систем, 

а самої особистості. Розвивається її соціально-професійний тип з чіткими життєвими 

цінностями та орієнтаціями, характером стосунків як із зовнішнім світом, так і з самою 

собою. Особистість змінюється під впливом соціальних обставин та саморозвитку, і цей 

процес постійно набуває ознак завершеності [3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дистанційна освіта у період 

воєнного стану на території України зазнає змін і має свої особливості. Проте вона 

залишається місцем стабільності, підтримки та безпеки. Це ще один прояв гідності та відваги 

українського народу. 

Дана тема не є достатньо вивченою, і тут помітне переважання практичних матеріалів 

над теоретичними. Певною мірою, це зумовлено нагальністю рішень, змін, впровадження 

альтернатив. Проте таким чином ми не можемо бути до кінця впевнені у ефективності тих чи 

тих рекомендацій, методик і т.д. Тому надзвичайно перспективним є ґрунтовне дослідження 

особливостей освітнього процесу під час воєнного стану в Україні.  
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Сучасне українське суспільство – це соціум, де існує криза довіри по відношенню до 

минулих засобів соціальної інтеграції, моральна пустота та ціннісний вакуум, масове 

розповсюдження перед – та девіантних форм поведінки, перехід соціальної патології до 

розряду соціальної норми. 

За масовістю, розповсюдженістю, формою соціального вияву девіантну поведінку 

можна розглядати, на наш погляд, як: 

1. Індивідуальну девіантну поведінку (соціальний факт); 

2. Сукупність однорідних індивідуальних актів поведінки, що відхиляється 

(соціальний вид); 

3. Загальна девіантну поведінку як соціальне явище (соціальний тип).  

Якщо згрупувати все, то можна сказати, що відхилення (девіантну поведінку) можна 

поділити на дві групи -індивідуальну і загальну: 

- індивідуальна, це коли окремий індивід відкидає норми своєї субкультури, мається 

на увазі поводження особистості, що відхиляється, що у цілому відповідає культурним 

нормам, прийнятим у суспільстві. У даному випадку чинені індивідом відхилення так 

незначні і терпимі, що він соціально не кваліфікується девіантом і не вважає себе таким. Для 

нього і для навколишніх відхилення виглядає просто маленькою витівкою, чи 

ексцентричністю на худий кінець помилкою; 

- загальне (групове), можна розглянути як конформне поводження члена девіантної 

групи стосовно її субкультури (наприклад, підлітки з важких родин, що проводять велику 

частину свого життя в підвалах. "Підвальне життя" здається їм нормальною, у них існує свій 

"підвальний" моральний кодекс, свої закони і культурні комплекси). У даному випадку в 

наявності загальне (групове) відхилення від домінуючої культури, тому що підлітки живуть 

відповідно до норм власної субкультури). Загальним відхилення називають відхилення від 

існуючих у групі норм, що соціально визначається як девіантне. 

В сучасних умовах нашому соціуму негативну девіантну поведінку молоді можна 

оцінювати як соціальне явище, для якого характерні: 

1. Розповсюдженість у просторі, можна пояснити, що наприклад наркоманія, як одна 

із форм девіантної поведінки, нажаль достатньо розповсюджена серед молоді у будь якій 

країні Європи, Америки і продовжує шириться. 

2. Стійкість у часі, пояснюється тим, що профілактика - це дійсно дієвий засіб, але все 

одно скільки б зусиль не докладалося до боротьби з проявами девіантної поведінки все одно 

ми бачимо її прояви серед молоді. 

3. Розповсюдженість серед соціально-демографічних груп –пояснюється тим, що за 

невеликий проміжок часу молоді люди декілька разів змінюють свій соціально-

демографічний статус (закінчення школи, вступ до ВУЗу, перше кохання та ін.). Набуття 

кожного статусу приносить нові знайомства, здобутки, розчарування та потрясіння під 

впливом яких людина може вдаватися до тих чи інших проявів форм та видів девіантної 

поведінки. 

4. Множинність девіантної поведінки серед молоді пояснюється тим, що є у однієї 

особи (групи осіб), можуть бути прояви декількох видів відхилень від загально прийнятих 

норм поведінки. 

З точки зору завдань соціальної роботи, важливішим є не з'ясування загальних причин 

соціальних конфліктів і глобальна критика недосконалостей суспільного устрою, а 
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з'ясування конкретних умов, в яких ймовірно формування і прояв моделей девіантної 

поведінки. Підкреслимо, що в даному контексті для нас не важливе навіть питання про те, чи 

є ці умови факторами формування, або лише проявами девіації: в тому і в іншому випадку 

вони в рівній мірі сигналізують нам про її можливості і, отже, необхідності втручання [10], 

бо профілактика, як один із способів запобігання такої поведінки є головним практичним 

виходом наукових праць, присвячених девіантній поведінці. Ніхто ще не спростував стару 

істину, що хвороби краще попереджати, ніж лікувати. 

Однією з форм профілактики з негативною девіантною поведінкою виступає 

соціальна профілактика (соціальний тип), як комплекс дій направлений на попередження 

негативних проявів девіантної поведінки. Кожне суспільство формує свої принципи та 

методи профілактики, проте найбільш поширеним є саме інформаційний спосіб. Саме тому 

більшість державних служб орієнтовані на те, щоб поінформувати молодь з приводу 

наслідків певних форм девіації. 

Соціальна профілактика девіантної поведінки – це вид професійної діяльності 

соціальних працівників/соціальних педагогів, який включає комплекс заходів, спрямованих 

на попередження, виявлення, подолання негативного впливу факторів, причин і умов, які 

сприяють виникненню та формуванню відхилень у поведінці. 

Відповідно до вибору педагогів різних впливів впливу розрізняють такі види 

соціальної профілактики девіантної поведінки: 1. Загальна профілактика – спрямована на 

попередження негативного впливу факторів, причин, умов виникнення та формування 

девіантної поведінки підлітків, проводиться серед означеної вікової групи населення. 2. 

Спеціальна профілактика – орієнтована на групи, що знаходяться в особливих (насамперед 

складних життєвих, несприятливих для соціалізації) умовах, які підвищують ризик 

формування девіантної поведінки. 3. Індивідуальна профілактика – спрямована на окрему 

особу з метою попередження та подолання специфічних для неї проблем соціалізації.  

Суб’єктами соціальної профілактики девіантної поведінки підлітків є соціальні 

педагоги закладів загальної середньої освіти, фахівці служб у справах дітей, соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, інших установ та організацій, діяльність яких спрямована на 

попередження і подолання цієї проблеми.  

Відповідно до рівня сформованості виду девіантної поведінки, є такі види соціальної 

профілактики:  

1. Первинна соціальна профілактика девіантної поведінки – передбачає створення 

сприятливих умов для адаптації, соціалізації, самореалізації підлітків із метою попередження 

виникнення цієї проблеми.  

2. Вторинна соціальна профілактика девіантної поведінки – передбачає виявлення 

відхилень у поведінці та попередження їх подальшого формування.  

3. Третинна соціальна профілактика девіантної поведінки – спрямована на 

попередження переходу відхилень у поведінці до більш складної стадії та виникнення 

негативних наслідків і рецидивів. Програма соціальної профілактики девіантної поведінки – 

це спеціально розроблений комплекс форм, методів, засобів, спрямований на попередження 

виникнення і формування виду девіантної поведінки або декількох пов’язаних між собою 

видів, форм девіацій шляхом підвищення рівня поінформованості, оволодіння відповідними 

вміннями та навичками серед її учасників.  

Ефективність соціальної профілактики девіантної поведінки залежить від реалізації 

таких принципів:  

1) забезпечення права на вільний вибір власної поведінки, обмеженої таким же 

правом інших людей;  

2) гуманний і толерантний характер профілактики;  

3) добровільна участь у профілактичних заходах;  

4) суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників профілактичних заходів;  

5) відповідність змісту, форм, методів, засобів профілактики віковим та 

індивідуальним особливостям підлітків;  



19 

6) безпечність профілактичних заходів для підлітків і фахівців, які їх проводять. [3, с. 

6]. 

Таким чином, молодь найбільш схильна до різних проявів негативної девіантної 

поведінки, оскільки саме в цей віковий період відбувається становлення власного Я, яке не 

співпадає з тим соціальним статусом, на якому знаходиться молода людина, що призводить 

до активного (злочинність), чи то навпаки пасивного (алкоголізм, наркоманія) ставлення.  
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Запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу (НАТО) у складові сектору 

безпеки та оборони – одне з пріоритетних завдань для України на шляху до вступу до цієї 

міжнародної організації. Проблема залишається актуальною вже не один рік, особливо в 

умовах російсько-української війни [9]. Українські експерти та урядовці вважають, що 

перехід на військові стандарти НАТО посилить обороноздатність країни та «пошле 

правильний політичний сигнал Альянсу» [11]. 

Стандартизація, згідно з доктринальними документами НАТО, – розроблення та 

запровадження процедур, проектів і термінології для досягнення належного рівня 

взаємосумісності (interoperability) союзників, або рекомендування корисних практик для 

багатонаціонального співробітництва» [1]. Для України перехід на стандарти НАТО означає 

перехід на якісно новий рівень, остаточне позбавлення так званого пострадянського спадку. 

На практиці – це означає розробку, прийняття та поступове впровадження у Міністерстві 

оборони України та у ЗСУ внутрішніх положень та правил, включаючи, наприклад, норми 

забезпечення та положення статутних документів, які дозволятимуть ЗСУ досягати 

оперативної сумісності з військовими підрозділами та частинами з країн НАТО [5].  

Станом на 2005 р. під час роботи Вільнюського саміту НАТО з боку керівництва 

Альянсу була підтверджена готовність допомогти Україні у разі реалізації наміру 

приєднання держави до складу НАТО [4]. Ключовою реформою на шляху України до НАТО 

мала стати реформа оборонної інфраструктури [8].  Говорячи про стан Збройних Сил 

України та плани їх розвитку на 2006 – 2011 роки Україна заявляла, що продовжує 

реформування ЗСУ та їх приведення у відповідність зі стандартами НАТО. Водночас вона 

продовжувала оптимізовувати чисельність ЗСУ відповідно до їх завдань та ресурсних 

можливостей [6].  

У 2011 – 2012 рр. пріоритетні завдання у співпраці України з НАТО у напрямку 

досягнення взаємосумісності передусім стосувалися фінансових питань та проблем 

стратегічного планування. Задекларовано намір продовжити здійснення заходів щодо 

досягнення стандартів НАТО. Пріоритетними завданнями було визначено проведення 

консультацій з експертами НАТО щодо оцінки досягнутого прогресу в реалізації Цілей 

партнерства для України [7]. 

Суттєвим поштовхом руху України до стандартів НАТО став Уельський саміт 

Північноатлантичного альянсу (2014 р.), на якому започатковано Ініціативу з питань 

розвитку взаємосумісності з операційними партнерами. Впровадження стандартів НАТО в 

Україні підтримувалася Альянсом через Трастовий фонд НАТО з реформування систем 

логістики і стандартизації Збройних Сил України, а також Річними національними 

програмами під егідою Комісії Україна – НАТО, Дорожньою картою Україна – НАТО з 

оборонно-технічного співробітництва та цілями партнерства [10]. 

У 2015 році Україна оголосила амбітну мету, яка увійшла в усі стратегічні оборонні 

документи держави – перехід на стандарти НАТО до 2020 року [10]. З цією метою було 

ухвалено Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, яка 

визначила п’ять стратегічних цілей розвитку на основі прийнятих у НАТО принципів і 

стандартів: 1) Розвиток системи управління Збройних Сил;2) Удосконалення системи 

оборонного планування, запровадження в Збройних Силах прозорого та ефективного 
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управління ресурсами; 3) Набуття спроможностей Збройних Сил України для гарантованої 

відсічі збройній агресії, оборони держави та участі в підтриманні миру і міжнародної 

безпеки; 4) Створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного 

забезпечення Збройних Сил; 5) Професіоналізація та створення необхідного військового 

резерву Збройних Сил України [5]. 

На сьогодні, перехід на стандарти НАТО – це одне з головних завдань розвитку 

Збройних Сил, яке відображене в концептуальних документах. Упродовж 2019 – 2020 рр. 

було впроваджено майже сто нових угод зі стандартизації НАТО (за Президента 

П. Порошенка, коли Україна відмовилася від «позаблоковості» часів Віктора Януковича та 

активізувала співпрацю з НАТО, було впроваджено 196 стандартів та керівних документів) 

[11]. Загалом у січні 2021 р. Україна запровадила 292 стандарти, що становить 19% 

стандартів НАТО (оперативних – 205, матеріальних – 86, адміністративних – 26) [3].  

Отже, стандартами НАТО називають систему угод, яку уклали держави-члени НАТО i 

яка охоплює широке коло проблем. Вони допомагають найефективніше здійснювати спільне 

управління силами й засобами збройних сил, уможливлюють спільні операції та місії, бойову 

підготовку, технічне оснащення армій, розробку й виробництво озброєння та військової 

техніки [2]. Суть стандартів НАТО полягає в тому, щоб отримувати, надавати допомогу та 

брати участь у формуванні колективної безпеки.  
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Вступ. «Аскорутин» це комбінований лікарський препарат, який містить у своєму 

складі аскорбінову кислоту і рутину. Рутин у поєднанні з аскорбіновою кислотою знижує 

проникність і ламкість капілярів (у тому числі за рахунок пригнічення активності 

гіалуронідази), зміцнює судинну стінку, зменшує агрегацію тромбоцитів, володіє 

протизапальним ефектом, антиоксидатними властивостями, бере участь в окислювально-

збудниках. «Аскорутин» використовується  у складі комплексної терапії захворювань, що 

супроводжуються підвищенням проникності судин, для профілактика ГРВІ та зменшення 

виразності симптомів грипу. У останніх дослідженнях не було висвітлено антиоксиданту 

активність лікарського препарату «Аскорутин».  

Мета. Визначити антиоксидантну активність лікарського препарату «Аскорутин» 

ferric reducing antioxidant power (FRAP) методом. 

Матеріали і методи. Об’єктом дослідження став лікарський препарат «Аскорутин» 

(номер серії АМ 250918, АМ 160518, АМ 150318, АМ 50618, АМ 200818) виробництва АТ 

«Київський вітамінний завод», лікарська форма – таблетки (50 шт.). 2,8 г (точна наважка) 

порошку подрібнених таблеток розчиняли у 70% етанолі і фільтрували до мірної колби 

ємністю 50,0 мл, доводили об’єм 70% етанолом до позначки (Розчин А). Антиоксиданту 

активність визначали FRAP методом, для аналізу використовували свіжоприготовлений 

розчин FRAP, для цього змішували 10,0 мл ацетатного буфера (pH = 3,6), 1,0 мл 10% розчину 

заліза (III) хлорид, 1,0 мл розчину 0,01 М 2,4,6-три(2-пірідил)-S-триазину (TPTZ) в 0,04 М 

хлористоводневій кислоті, отриманий розчин FRAP витримували протягом 10 хв при 

температурі 37° С. До 1,0 мл розчину А додавали 3,0 мл дистильованої води  і 1,0 мл розчину 

FRAP. Суміш витримували протягом 4 хв при температурі 37° С. Вимірювали оптичну 

густину при довжині хвилі 593 нм. Компенсаційну рідину готували наступним чином: 1,0 мл 

розчину А доведений до позначки водою дистильованою у мірної колби ємністю 5,0 мл до 

мітки. Паралельно вимірювали оптичну густину стандартного розчину заліза (II) сульфата. 

Антиоксиданту активність у ммоль/таб, обчислювали за наступною формулою:  

АОА =
А × С × Кроз × 𝑚ср таб

Аст × 𝑚нав
, 

де, А – оптична густина досліджуваного розчину; 

Аст – оптична густина стандартного розчину заліза (II) сульфата; 

С – концентрація стандартного розчину заліза (II) сульфата, ммоль/л; 

mнав – маса навіски порошку таблеток, г; 

mср таб – маса середньої таблетки, г.  
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Результати та їх обговорення. Як показано у табл. 1 антиоксиданту активність 

лікарського препарату «Аскорутин» склала 1,00±0,02, 1,10±0,02, 1,05±0,02, 1,00±0,02, 

1,15±0,02 для номер серії АМ 250918, АМ 160518, АМ 150318, АМ 50618, АМ 200818, 

відповідно. 

 

Таблиця 1. Результати дослідження антиоксидантної активності лікарського 

препарату «Аскорутин» FRAP методом 

 

 Номер серії лікарського препарату «Аскорутин» 

АОА 
АМ 250918 АМ 160518 АМ 150318 АМ 50618 АМ 200818 

1,00±0,02 1,10±0,02 1,05±0,02 1,00±0,02 1,15±0,02 

 

Висновки. Встановлено рівень антиоксидантної активності 5 серії лікарського 

препарату «Аскорутин» виробництва «Київський вітамінний завод». 
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Українське суспільство жваво реагувало на події російсько-української війни, про що 

свідчать результати соціологічних досліджень, які проводилися провідними соціологічними 

компаніями України. Так, соціологічні моніторинги, здійснені упродовж багатьох років 

Інститутом соціології НАН України, зафіксували збільшення рівня довіри до армії серед 

пересічних українців у 2014 р. – часі початку Антитерористичної операції (АТО) [1, с. 546]. 

Так, наприклад, якщо у 2013 р. на запитання «Який рівень Вашої довіри армії?» відповіли 

«цілком довіряю» лише 2,9 % опитаних, «переважно не довіряю» – 18, 8 %, «важко сказати, 

довіряю чи ні» – 36,2 %, «переважно не довіряю» – 23,3 %, «зовсім не довіряю» –18,4 %, то у 

2014 р. цілковиту довіру висловили вже 10,4 % респондентів, переважну довіру – 29,3 %, 

важко було дати однозначну відповідь 32.7 %, переважну недовіру висловили 13,2 5, а повну 

недовіру – 14,4 % [1, с. 546]. При цьому визначаючи середній бал довіри за 5-ти бальною 

шкалою, де 1 бал позначав повну недовіру, а 5 – повну довіру, соціологи встановили, що 

армія зі середнім балом довіри 3,1 у 2014 р. випереджала за цим показником довіру українців 

до президента (2,8) уряду (2,4), Верховної Ради України (2,1), місцевих органів влади (2,5), 

міліції (2,1), прокуратури (2,0), судів (2,0), податкової інспекції (2,2), політичних партій (1,9) 

і наближався до рівня довіри українців до співвітчизників (3,4), сусідів (3,4), колег (3,4), 

церкви та духовенства (3,3) [1, с. 552]. 

У той же час цікаву динаміку ставлення українського суспільства до проведення АТО 

на Сході України продемонстрували результати соціологічних досліджень, здійснених 

Центром «Соціальний моніторинг» Українського інституту соціальних досліджень імені 

Олександра Яременка спільно із Інститутом економіки та прогнозування НАН України [4]. 

Так, якщо у липні 2014 р. 56 % опитаних підтримували проведення АТО на Донбасі, не 

підтримували 31 %, а важко було відповісти 13 %, то вже в грудні 2014 р., вочевидь після 

подій в Іловайську та переходу військових дій на Сході України переважно в режим 

позиційної війни, кількість прихильників АТО зменшилась до 50 %, однак це сталося не за 

рахунок збільшення противників, яких і надалі залишалось 31 %, а через збільшення тих, які 

не визначилися, яких стало 19 % [4]. Більше того, зволікання української влади зі 

запровадженням воєнного стану та оголошення конкретного плану подальших дій щодо 

Донбасу поруч із почасти банальним нерозумінням пересічним мешканцями України логіки 

ведення гібридної війни призвели до того, що станом на кінець 2014 р. ідею проведення 

активних бойових дій з метою повернення підконтрольних сепаратистам територій 

підтримували лише 43 % респондентів, негативно її оцінили 44 %, а 13 % утрималися від 

чіткої відповіді [4]. 

Кампанія 2015 р. знайшла своє відображення і на рівні візій пересічного українського 

населення. Так соціологічний моніторинг Інституту соціології НАН України зафіксував той 

факт, що у 2015 р. більшість опитаних чітко розуміла, що на Сході України ЗСУ воюють із 

противником, який безпосередньо або опосередковано пов’язаний із РФ [2, с. 528]. Так, на 

запитання «З ким сьогодні, на Вашу думку, головним чином, воюють українські силові 

структури» лише 4,3 % опитаних відповіли «з місцевим ополченням, яке діє самостійно», а 

6,5 % – «з місцевим ополченням та іноземними добровольцями, які діють самостійно», то 

15,9 % – «з місцевим ополченням, яке фінансується, озброюється та керується з Росії», 36,6 
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% – «з російськими найманцями (місцевими та іноземцями, які воюють за гроші), яких 

підтримує Росія», 17,4 % – «з регулярною російською армією», не дали чіткої відповіді аж 

майже 20 % [2, с. 529]. 

Щодо того, які зі сценаріїв вирішення конфлікту на Сході Україні опитані були готові 

прийняті 18,3 % підтримали ідею продовжувати бойові дії до повернення під контроль усіх 

територій на Сході України, 22,4 % були за здійснення економічної та територіальної 

блокади непідконтрольних територій до їх повернення, 18,8 % виступили за визнання за так 

званими «ДНР» та «ЛНР» права на часткову незалежність, початок переговорів щодо їх 

особливого статусу у складі України, 14,5 % були прихильниками відокремлення «ДНР» та 

«ЛНР» від України з відмовою від цих територій і понад 25 % не дали однозначної відповіді 

[2, с. 529]. Однак цікаво, що якби в Україні проводився референдум щодо статусу 

самопроголошених т. зв. «ДНР» та «ЛНР», то 12,2 % були не проти надати цим територіям 

повну незалежність, 30,0 % – автономію в складі України, 35,0 % – залишити статус цих 

територій без змін, утрималися від однозначної відповіді майже 23 % [2, с. 530]. 

Разом з цим, на питання щодо готовності респондентів, або ж їхніх рідних, друзі та 

знайомих зі зброєю в руках битися за повернення території самопроголошених т. зв. «ДНР» 

та «ЛНР» під контроль України лише 10,3 % були готовими особисто, 4,6 % підтвердили 

готовність своїх рідних, 6,6 % – своїх друзів, 8,1 % – знайомих, 22,8 % відповіли, що «одні з 

рідних/друзів/знайомих готові, а інші не готові», аж серед 42,8 % ані вони, ані їхні 

родичі/друзі/знайомі не були готові, а 17,5 % не надали чіткої відповіді [2, с. 530]. 

У той же момент рівень довіри до української армії порівняно з 2014 р. у 2015 р. дещо 

змінився: цілковиту довіру висловили 7,8 % (у 2014 р. – 10,4 %), переважну довіру – 33,2 % 

(29,3 %), не дали чіткої відповіді 27,9 % (32,7 %), переважно недовіру – 15,7 % (13,2 %), 

цілковиту недовіру – 14, 9 % (14,4 %) [2, с. 460]. 

Події на фронті російсько-української війни на Донбасі 2016–2017 рр. знайшла своє 

відображення і на рівні оцінок пересічних українських громадян. Наприклад, порівняно із 

2015 р., коли рівень довіри до армії дещо знизився, починаючи із 2016 р. він знову почав 

підніматися (у 2015 р. середній бал становив 3.0, а у 2016 та 2017 рр. – 3.1) [3, с. 520]. 

Зокрема, якщо у 2016 р. цілковиту довіру висловили 5,3 %, переважну довіру – 36,5 %, не 

дали однозначної відповіді 31,0 %, «переважно не довіряю» відповіли – 15,5 %, а «зовсім не 

довіряю» – 11,6 %, то у 2017 р. ці показники були наступними: «цілком довіряю» – 8,9 %, 

«переважно довіряю» – 37,1 %, «важко сказати, довіряю чи ні» – 22,8 %, «переважно не 

довіряю» – 15,7 %, «зовсім не довіряю» – 14,8 % [3, с. 520]. 

При цьому із 2016 по 2017 рр. від 36,4 % до 28,6 % зменшилась кількість 

переконаних, що українські силовики на Сході України воюють з російськими найманцями, 

яких підтримує РФ і натомість із 12,8 % до 20,4 % збільшилась кількість тих, хто був 

переконаний, що відбувається війна з регулярною російською армією [3, с. 531]. Водночас не 

змінилась кількість переконаних, що українські силові структури воюють на Донбасі із 

місцевим ополченням, яке діє самостійно (4,1 % у 2016 та 2017 рр.), незначно зменшилась 

кількість тих, хто стверджував що йдеться про боротьбу з місцевим ополченням та 

іноземними добровольцями, які діють самостійно (з 7,1 % до 6,9 %), та водночас дещо 

збільшилась кількість тих, хто утримався від однозначної відповіді (з 20,9 % до 21,5 %) [3, с. 

532]. 

У той же момент говорячи про те, який із сценаріїв вирішення конфлікту на Сході 

Україні респонденти були готові прийняти, у 2016 р., порівняно із 2015 р. зменшилась 

кількість тих, хто виступав за продовження бойових дій до повернення під контроль всіх 

територій на Сході України з 18,3 % до 13,9 %, однак у 2017 р. зросла до 15,2 %; число 

прибічників здійснення економічної та територіальної блокади непідконтрольних територій 

до їх повернення у 2016 р. порівняно із 2015 р. скоротилось із 22,4 % до 17,7 %, однак у 

2017 р. збільшилося до 20,4 %; за визнання за т. зв. «ДНР» та «ЛНР» права на часткову 

незалежність, почати переговори щодо їх особливого статусу у складі Україні у 2016 р. 

висловились 22,3 % опитаних (проти 18,8 % у 2015 р.), але у 2017 р. 18,6 %; ідею 
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відокремлення «ДНР» та «ЛНР» від України з відмовою від цих територій у 2016 р. 

підтримало 14,7 % (проти 14,5 % у 2015 р.), однак у 2017 р. таких було 15,3 %. Також 

збільшилась кількість тих, кому було важко однозначно відповісти на це питання: якщо у 

2015 р. таких було 22,4 %, то у 2016 р. вже 29,7 %, а у 2017 р. – 28,8 % [3, с. 533]. 

Водночас, змінились певні тенденції і щодо питання, чи вважали опитані можливим 

повернення контролю влади України над зоною АТО: 22,9 % були переконані, що Донбас 

буде повернено (проти 21,4 % у 2015 р.); з 18 % у 2015 р. до 16,7 % у 2017 р. зменшилась 

кількість прихильників тези про те, що Донбас може повернутися на умовах особливого 

статуту цих територій; 26,3 % (проти 26,4 % у 2015 р.) стверджували, що Донбас 

повернеться, якщо припиниться підтримка з боку РФ; 15,3 % (проти 13,8 % у 2015 р.) 

стверджували, що Донбас втрачений для України назавжди; для 18,7 % (проти 20,3 % у 

2015 р.) було важко відповісти [3, с. 533]. 

Таким чином, матеріали соціологічних досліджень показують значну довіру 

українського суспільства до Збройних Сил України, підтримку проведення АТО. Водночас 

громадяни нашої держави з недовірою ставилися до т. зв. «ДНР», «ЛНР» та засуджували дії 

сепаратистів. 
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В сучасних умовах економічного розвитку податкові пільги являють собою важливу 

складову податкового механізму. При цьому проблематичне питання виникає щодо 

доцільності надання податкових пільг. На перший погляд, надання пільг суб’єктам 

підприємництва та фізичним особам стимулюватиме їх діяльність, налагодить інноваційний 

та інвестиційний клімат, що в свою чергу призведе до економічного розвитку країни в 

цілому. З іншої сторони, політика надання податкових пільг досить часто є неефективною, 

що призводить до вагомих втрат в державному бюджеті. Наразі, актуальність даної проблеми 

гостро постала перед Україною та вимагає рішучих та своєчасних дії.  

Відповідно до податкового кодексу Укрaїни (далі ПКУ), подaтковa пільгa – повне або 

чaсткове звільнення плaтникa подaтку від обов’язку щодо нарахування та сплати податку [1]. 

Таке звільнення можливе за наявності у платника певних особливостей, що характеризують 

групу платників податку, вид їхньої діяльності, об’єкт оподаткування або характер та 

суспільне значення здійснених платниками витрат. 

Податкові пільги являють собою один із найбільш поширених видів державної 

підтримки для українських підприємств. При цьому виникає проблема нерівності між 

платниками. А саме, надання податкових пільг одній частині підприємств, означає повну 

виплату податкових зобов’язань іншими. Крім того, це надає свій негативний відбиток на 

формування податкових надходжень до бюджету України. Якщо ж звернутися до 

дослідження Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління можна з’ясувати, 

що лише в 2019 році держбюджет втратив близько 33.49 млрд. грн. через надання 

податкових пільг. В свою чергу втрати бюджету за останні 5 років склали близько 156.4 

млрд. дол. (детально табл. 1) 

 

Таблиця 1. Розподіл втрат державного та місцевих бюджетів від надання 

податкових пільг млрд. грн. [2] 

Рік Втрати державного бюджету Втрати місцевих бюджетів 

2015 51.59 3.76 

2016 24.83 5.43 

2017 19.90 6.18 

2018 26.55 9.19 

2019 33.49 9.24 

 

Проаналізувавши вищезазначені дані, можна сказати, що в 2015 році держбюджет 

недоотримав близько 51.6 млрд. грн. або 9.7% доходів бюджету. Такий показник дав сигнал 

уряду про необхідність згортання кількості податкових пільг. Вже в кінці 2015 року було 

ліквідовано останню та найбільш вагому галузеву пільгу – спеціальний податковий режим 

для аграрного сектору. Результат таких рішучих дій призвів до зменшення втрат бюджету 

більш ніж вдвічі в 2016 році. Проте, така динаміка проіснувала недовго, і вже, починаючи з 

2018 року обсяги втрат бюджетів знов починають збільшуватись.  

Варто зауважити, що кожен з існуючих податків має свою частку втрат бюджету 

(детально рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура втрат зведеного бюджету основних загальнодержавних податків 

[2] 

 

Відповідно до даних рисунку, можна зробити висновок, що найбільший обсяг коштів, 

що залишається у підприємств через надання податкових пільг припадає на податок на 

додану вартість. У 2019 році пільги з цього податку спричинили втрати у розмірі близько 

30.9 млрд грн або майже 74% усіх доходів зведеного бюджету. Варто зауважити, що частка 

пільг з ПДВ наразі зменшується і має регресивну динаміку. Другі, за обсягами втрат 

бюджету, є пільги, що надаються на податок на майно.  За останні 5 років обсяг втрат 

бюджетів від таких пільг виріс майже втричі. Третіми за обсягами виступають пільги з 

податку на прибуток. За останні 5 років обсяги втрат бюджетів від таких пільг виріс більш 

ніж в 3 рази.  

Головне питання в механізмі надання податкових пільг – хто і в якому розмірі їх 

отримує. Однак ні уряд, ні нормативно-правові акти не мають чіткої відповіді щодо 

принципу розподілу податкових пільг. У проекті стратегії Мінфіну до 2023 року 

«Самоздатність» тематика податкових пільг розглядалась, але досить поверхньо. Так, у 

розділі «Податкові стимули для розвитку економіки» йдеться про бажання запровадити нову 

податкову пільгу – звільнення від оподаткування частки прибутку підприємств, яка 

витрачається на інвестиційну діяльність [3]. 

Загалом в період 2010-2019 років Державний бюджет України недоотримав близько 

776.8 млрд. грн. саме через надання податкових пільг. В свою чергу місцеві бюджети 

втратили – 49.9 млрд. Такі результати свого дослідження були представлені Центром аналізу 

публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки. «В Україні 

відсутня державна політика з надання податкових пільг. Не сформовано перелік правил та 

принципів надання пільг. Податкові пільги надаються не за принципом підтримки 

інноваційних галузей, а тим галузям, які мають найбільшу вагу в економіці», - зазначила 

Дарина Марчак – керівник Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління.  

Отже, в результаті дослідження була виявлена необхідність уряду до проведення 

системних дій задля зменшення кількості надання податкових пільг, що призведе до 

збереження оптимальних обсягів бюджетних надходжень. Серед можливих варіантів 

вирішення даного питання пропонується: 

- Посилення контролю збоку уряду щодо адресності та раціональності надання 

податкових пільг. 

- Стимулювання окремих галузей економіки, що мають статус пріоритетних в 

державі. 

- Регулярно здійснювати дослідження щодо впливу податкових пільг на розвиток 

галузей та підприємств.  
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- Дотримуватися принципу прозорості та оприлюднювати дані, щодо надання 

податкових пільг. 

Діючий механізм надання податкових пільг, як в період до впровадження ПКУ, так і 

після, не знайшов своєї орієнтації на стимулювання прискореного розвитку науки та 

інновацій. Значні обсяги пільг, які надаються з року в рік не сприяють ідеї інноваційності та 

економічного розвитку в Україні. Крім того, в Україні також відсутня система моніторингу 

впливу пільг, що не дає можливості оцінити ефект від запровадження таких заходів. Це має 

кілька важливих наслідків для публічних фінансів та економіки загалом.  

Таких підхід є неефективним з точки зору управління публічними фінансами, 

особливо в період політичної кризи, в той момент, коли фінансовий ресурс держави 

обмежений. Будь-які ініціативи з підтримки бізнесу мають бути ретельно прорахованими. 

Така ситуація однозначно є негативною, оскільки вона стає на заваді залученню 

додаткових капіталовкладень зі сторони потенційних інвесторів та псує загальний 

інвестиційний клімат в країні. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 
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студентка Факультету економіки та підприємництва, 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна, 
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Договір оренди є поширеною правовою категорією, яка використовується учасниками 

цивільних відносин для заміщення потреби в об'єктах цивільного обороту. Завдяки 

активному залученню до цивільного обороту договір оренди отримав широке поширення 

серед учасників обороту. 

Орендарі – фізичні або юридичні особи, які уклали договір найму (майнового найму) з 

власником майна (або уповноваженою ним особою) і одержали зазначене майно у тимчасове 

володіння та користування. Орендодавцем можуть бути власники майна, а також особи, 

уповноважені законом або власником здавати майно в оренду. 

Договір найму виступає як самостійний вид цивільно-правового договору, умови 

якого визначають обов'язок наймодавця з одного боку надати наймачеві з іншого боку у 

тимчасове володіння і (або) користування майно на певний строк за встановлену плату з 

правом власності орендаря на продукцію та доходи, одержані ним від здавання в оренду 

майна. 

До ознак договору оренди відносяться консенсуальність, двостороння ознака, ознака 

платності, вилучення прибутку орендодавця. Водночас для договору оренди характерні такі 

ознаки самостійних видів цивільно-правових договорів, як належність до певної категорії 

цивільно-правових договорів про передачу майна, диспозитивність норм, внутрішня 

класифікація. 

16 січня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», яким внесено деякі зміни до 

регулювання орендних відносин [1, c. 46]. 

За загальним правилом договір оренди землі укладається у письмовій формі і на 

вимогу орендаря або орендодавця може бути нотаріально посвідчений. Відповідно до змін у 

ст. 14 Закону України «Про оренду землі» власник земельної ділянки, тобто орендодавець, 

може встановити обов’язковість нотаріального посвідчення договору оренди землі та 

скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, 

який підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речового права на 

земельну ділянку та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом. 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оренду землі» істотними умовами договору 

оренди землі є три умови: об'єкт оренди; термін дії договору оренди; орендна плата [2]. 

Відповідних змін зазнала друга істотна умова договору оренди, тому окрім строку дії договір 

має містити також інформацію про дату укладення договору. Крім того, термін дії договору 

оренди обчислюється з дня його укладення. Право оренди земельної ділянки виникає з 

моменту державної реєстрації такого права. 

Трансформації зазнали також положення щодо зміни орендної плати. Таким чином, 

якщо земельні ділянки державної та комунальної власності були передані в оренду на 

земельних торгах, орендна плата не може бути зменшена за згодою сторін не лише протягом 

строку дії договору оренди, а й у разі його поновлення. 

31 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла проект Закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі земель сільськогосподарського 

призначення» (набрав чинності 1 липня 2021 року) [3], яким також внесено деякі зміни до 

правового регулювання відносин оренди, а саме - передбачено переважне право орендаря на 

викуп. Так, орендарі, які працюють на землі та мають право користування нею не пізніше 
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2010 року, зможуть викупити землю в розстрочку строком до 10 років за ціною нормативної 

грошової оцінки таких ділянок, а також без участі в аукціоні. Покупець отримує право 

власності після першої оплати. 

Також орендар зможе передати переважне право купівлі ділянки іншій особі, але 

повинен письмово повідомити про це власника землі. Розрахунок за придбання ділянок буде 

здійснюватися тільки в безготівковій формі. Ціна продажу сільськогосподарських ділянок не 

може бути нижчою за їх нормативну грошову оцінку і діятиме до 1 січня 2030 року. 

Зазначимо, що деяких науковців хвилює передбачене законодавством переважне 

право купівлі земельних ділянок їх орендарями. Вони вважають, що це може призвести до 

появи певних моделей концентрації землі. Якщо власник хоче продати свою частку, а 

виробник не має права її придбати, то орендар передає переважне право іншій особі з метою 

викупу. 

Вищезазначені положення, яких торкаються зміни, не є вичерпним переліком тих 

проблемних питань, які необхідно вирішити при укладенні договору оренди землі, оскільки 

розвиток економіки в Україні та поступовий перехід землі у сферу товарного ринку відносин 

зумовлюють поширення практики землекористування в Україні на договірних засадах. 
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природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”, 

м. Ніжин, Україна  

 

Витрати майбутніх періодів (далі – ВМП) – особливий вид витрат, що виникає в 

діяльності підприємств. Вони відображаються на фінансових результатах не в періоді 

здійснення, а в наступних періодах. Тому вони підлягають розподілу по відповідних періодах 

[1; 2; 3]. Їх розподіл можна здійснювати за допомогою методів амортизації необоротних 

активів, зокрема за методом амортизації на основі податку на прибуток. 

При розподілі ВМП оберненим методом на основі податку на прибуток спочатку 

необхідно розподілити ВМП методом на основі податку на прибуток і суми переставити у 

протилежній черговості: перший рік в останній, другий у передостанній і т.д. 

Річна сума при розподілі ВМП методом на основі податку на прибуток визначається 

як добуток суми ВМП, що розподіляються, та коефіцієнтів розподілу ВМП, які 

обчислюються діленням обсягу податку на прибуток на відповідні терміни на плановий 

обсяг податку на прибуток за період розподілу. 

Визначають податок на прибуток за формулою: 

 

ПП = (Д – В) х 18%, 

де ПП – податок на прибуток; Д – доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); В – 

витрати по реалізації продукції (робіт, послуг), 18% – ставка податку на прибуток. 

Щоб розподілити ВМП на основі податку на прибуток використовують формули:  

 

РСРВМП = СРВМП х КРВМП, 

де РСРВМП – річна сума розподілу ВМП; СРВМП – сума розподілу ВМП; КРВМП – 

коефіцієнт розподілу ВМП. 

 

КРВМП = СПП : ПСПП, 

де СПП – сума податку на прибуток за період розподілу; ПСПП – планова сума 

податку на прибуток за увесь період. 

Розподіляти ВМП за оберненим методом на основі податку на прибуток можна за 

двома способами: 1) від початкової суми ВМП; 2) від залишкової суми ВМП. 

На прикладі розподілимо ВМП за оберненим методом на основі податку на прибуток. 

Приклад. Сума ВМП – 140000 грн, її треба розподілити на 4 роки. Протягом цього 

періоду очікується 410000 грн податку на прибуток, в тому числі: у 1-му році – 150000 грн, у 

2-му році – 140000 грн, у 3-му році – 80000 грн, у 4-му році – 40000 грн. 

Розрахуємо коефіцієнт розподілу ВМП: за 1-й рік – 0,3659 (150000 : 410000 = 0,3659), 

за 2-й рік – 0,3415 (140000 : 410000 = 0,3415), за 3-й рік – 0,1951 (80000 : 410000 = 0,1951), за 

4-й рік – 0,0975 (40000 : 410000 = 0,0975). 

Підрахуємо розподіл ВМП за методом на основі податку на прибуток за 1-м способом 

(від початкової суми ВМП) в таблиці 1, а за за оберненим методом на основі податку на 

прибуток в таблиці 2. 
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Таблиця 1. Розподіл ВМП за методом на основі податку на прибуток від початкової 

суми ВМП (1-й спосіб) 

Рік Сума розподілу 

ВМП, грн 

Податок на 

прибуток, 

грн 

Коефіцієнт 

розподілу ВМП 

Річна сума 

розподілу ВМП, 

грн 

1 140000 150000 0,3659 51226 

2 140000 140000 0,3415 47810 

3 140000 80000 0,1951 27314 

4 140000 40000 0,0975 13650 

х Разом 410000 1 140000 

[авторська розробка]  

 

Таблиця 2. Розподіл ВМП за оберненим методом на основі податку на прибуток від 

початкової суми ВМП (1-й спосіб) 

Рік Сума розподілу 

ВМП, грн 

Податок на 

прибуток, 

грн 

Коефіцієнт 

розподілу ВМП 

Річна сума 

розподілу ВМП, 

грн 

1 140000 40000 0,0975 13650 

2 140000 80000 0,1951 27314 

3 140000 140000 0,3415 47810 

4 140000 150000 0,3659 51226 

х Разом 410000 1 140000 

[авторська розробка]  

Зробимо розподіл ВМП з їх залишкової суми (2-й спосіб) за методом на основі 

податку на прибуток (табл. 3) і за оберненим методом на основі податку на прибуток (табл. 

4). 

 

Таблиця 3. Розподіл ВМП за методом на основі податку на прибуток від залишкової 

суми ВМП (2-й спосіб) 

Рік Сума розподілу 

ВМП, грн 

Податок на 

прибуток, 

грн 

Коефіцієнт 

розподілу ВМП 

Річна сума 

розподілу ВМП, 

грн 

1 140000 150000 0,3659 51226 

2 88774 140000 0,3415 30316 

3 58458 80000 0,1951 11405 

4 47053 40000 0,0975 47053 

х Разом 410000 1 140000 

[авторська розробка]  

 

Таблиця 4. Розподіл ВМП за оберненим методом на основі податку на прибуток від 

залишкової суми ВМП (2-й спосіб) 

Рік Сума розподілу 

ВМП, грн 

Податок на 

прибуток, 

грн 

Коефіцієнт 

розподілу ВМП 

Річна сума 

розподілу ВМП, 

грн 

1 47053 40000 0,0975 47053 

2 58458 80000 0,1951 11405 

3 88774 140000 0,3415 30316 

4 140000 150000 0,3659 51226 

х Разом 410000 1 140000 

[авторська розробка]  
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Як видно з табл. 1 і 2, при використанні 1-го способу (від початкової суми ВМП) сума 

розподілу ВМП залишається незмінною, а при застосуванні 2-го способу (від залишкової 

суми ВМП) (табл. 3 і 4) сума розподілу ВМП постійно змінюється: зменшується при 

використанні методу на основі податку на прибуток і збільшується при застосуванні 

оберненого методу на основі податку на прибуток. 

Висновки. Розподіл ВМП на наступні періоди можна здійснювати за оберненим 

методом на основі податку на прибуток. Щоб його визначити спочатку необхідно 

розподілити ВМП методом на основі податку на прибуток і суми розподілу ВМП 

переставити у зворотному порядку. 

Проводити розподіл ВМП за оберненим методом на основі податку на прибуток 

можна за двома способами: 1) від початкової суми ВМП; 2) від залишкової суми ВМП. 
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Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного 

 

Військові конфлікти у Кавказькому регіоні – одна з тематичних ніш, яка більше ніж 

два десятиліття перебуває у центрі уваги політичної еліти України, експертів-аналітиків, 

активно відображається на шпальтах періодичних видань. Проте чимало подій, які 

стосуються військових конфліктів на Кавказі, й надалі залишаються невідомими для 

широкого загалу, що змушує вдатися до їх ретроспективного аналізу. 

На зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. в СРСР несподівано для вищого партійного 

керівництва СРСР виникла проблема Нагірного Карабаху (під час вірмено-

азербайджанського конфлікту в регіоні загинуло 30 000 осіб, понад мільйон були 

змушені втікати [1]). Якщо офіційні радянські ЗМІ намагалися не загострювати увагу 

суспільства до наростаючого збройного конфлікту, то опозиційні (т. зв. «неформальні») 

мас-медіа акцентували увагу на недоліках радянської національної політики, критикували 

КПРС за бездіяльність.  

Масштабний військовий конфлікт виник в Кавказькому регіоні уже на 

пострадянському просторі – Російська Федерація вторглася на територію Чечні, що вилилося 

у кровопролитну війну. Український провладний політикум, побоюючись погіршити 

відносини із Російською Федерацією та будучи залежним від російських енергоресурсів, 

доволі інертно відреагував на перебіг збройного конфлікту. «Інша сторона медалі» – 

громадськість, яка, з одного боку, бажала ослаблення Російської Федерації, з іншого – 

критикувала Збройні Сили Росії за жорстоке поводження з мирним населенням. Поновлення 

військових дій (1999 р.) в українському суспільно-політичному дискурсі викликало нову 

хвилю дискусій.  

Із російсько-грузинським збройним конфліктом (2008 р.) чимало експертів 

пов’язувало події 2014 року у Криму – В. Путін усвідомив свою безкарність та переконався у 

недієздатності політичних інститутів ЄС, «неповороткості» НАТО, яке продемонструвало 

нездатність оперативно реагувати на виклики сучасності [2]. У період активної фази війни 

українські експертні середовища невтомлювалися повторювати, що наступним об’єктом 

агресії Російської Федерації може бути Україна, що вимагає від нашої держави переоцінки 

зовнішньо-політичного вектору з орієнтацією на ЄС та НАТО. «Події на Кавказі – ще один 

доказ на користь того, яким життєво необхідним є для України вступ до НАТО», – читаємо у 

статі «Росія, яку я ненавиджу» [3]. 

Аналітики зауважували, що «грозовий фронт, який насувається зі Сходу, має назву – 

виведення з України Чорноморського флоту Росії, й дату – 2017 рік» [2]. На думку 

журналістів, «уже зараз Росія не дотримується угод з Україною, утримуючи під своїм 

контролем не лише флотські об’єкти та влаштовуючи показові стрільби в Севастополі з 

будь-якого приводу. І вже тепер російські очільники говорять про небажання виводити ЧФ у 

2017 році, як це вимагають двосторонні документи. До «часу ікс» лишається рівно дев’ять 

років. Навряд чи за цей час апетити Кремля зменшаться – радше, навпаки. А спроба 

офіційного Києва в теплому серпні 2017-го взяти під свій контроль уже навіть де-юре не 

орендовані Росією військові об’єкти цілком може обернутися неадекватною, дикунською 
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реакцією кремлівської воєнщини на кшталт тієї, що мала місце минулих вихідних у Грузії» 

[3]. 

Проте, переважна більшість політичної еліти України вважала неможливою 

дестабілізацію ситуації в Криму за сценарієм, аналогічним південноосетинському. «Певен, 

такий сценарій в Україні є неможливим, – заявляв виконуючий обов’язки голови Служби 

безпеки України В. Наливайченко в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» у відповідь на питання про 

вірогідність повторення південноосетинського сценарію в Україні. – Благополуччя, мир і 

спокій у Криму – це та точка синергетики, де сходяться інтереси і України, і сусідньої Росії» 

[4].  

Подібні ідеологеми в українському суспільстві поширював й Секретаріат Президента 

України. Так, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Р. Богатирьова 

наголошувала, що «поширення сепаратизму на території України не має жодних перспектив» 

(про це вона заявила під час робочого візиту до США на зустрічі з головним радником із 

зовнішньополітичних питань кандидата в президенти від Демократичної партії США 

Б. Обами С. Пауер, а також послом зі спеціальних доручень Р. Холбруком) [5]. 

Вірмено-азербайджанський збройний конфлікт (2020 р.) розділили українське 

суспільство на прихильників Азербайджану (проєвропейськи настроєні громадяни України) 

та сторонників Вірменії (проросійськи налаштовані жителі нашої держави). «Для України це 

стало додатковим викликом, адже одну зі сторін конфлікту ми визначили серед наших 

стратегічних партнерів. Це накладає певні зобов’язання, проте дії Києва виявилися зовсім не 

партнерськими, – зазначав редактор «Європейської правди» Ю. Панченко [6]. Водночас 

Президент України В. Зеленський вважав, що на прикладі конфлікту Азербайджану та 

Вірменії навколо Нагірного Карабаху українці й західні партнери України мають зрозуміти, 

що не буває «просто так «заморожених» конфліктів». Загалом в українському суспільно-

політичному дискурсі події вірмено-азербайджанського конфлікту не стали причиною 

особливого ажіотажу – тільки 5% українців назвали війну в Нагірному Карабаху подією 2020 

року [7].  

Таким чином, військові конфлікти у Кавказькому регіоні наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. – реальність, яка змінила безпекове середовище не тільки цього регіону, але й 

загалом євразійського континенту. Політики, експерти, журналісти давали власні оцінки 

чеченським війнам, російсько-грузинській та вірмено-азербайджанським збройним 

конфліктам. Візія (бачення) цих військових конфліктів різнилося в залежності від 

політичних, ідеологічних чинників. 
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