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Анотація 

Збільшенню виробництва продукції тваринництва істотно може посприяти використання симбіотич-

них мікроорганізмів і пробіотичних препаратів у якості кормових добавок, що нормалізують бактеріаль-

ний склад шлунково – кишкового каналу, мають здатність відновлювати і покращувати процеси травлення, 

засвоєння поживних речовин, перебіг метаболічних процесів у організмі та підвищувати його імунологі-

чну резистентність. Організовуючи повноцінну годівлю сільськогосподарських тварин, слід обов’язково 

враховувати рівень забезпеченості тварин енергією, усіма поживними та біологічно активними речови-

нами, їх значення у живленні тварин та співвідношення між собою, оскільки порушення цих вимог, над-

лишок або нестача цих речовин, призводять до появи низки внутрішніх хвороб. Для проведення експери-

менту із використанням нової кормової добавки Bacillus licheniformisза принципом аналогів було сформо-

вано 2 групи із 100 курчат-бройлерів кросу «Кобб-500» у добовому віці. Кормова добавка Bacillus 

licheniformis згодовувалась піддослідній птиці в межах 0,03% до маси корму основного раціону. Резуль-

тати досліджень констатують про переваги дослідної групи над контрольною. З перших зважувань більші 

показники живої маси вже проявляли курчата другої дослідної групи. Різниця у живій масі збільшувалась 

до завершення відгодівельного періоду і на кінець дослідного періоду, у 42-денному віці, жива маса однієї 

голови була більшою на 8% (235,6г) в порівнянні із аналогами контрольної групи. При більшій на 263,8г, 

передзабійній живій масі у другій дослідній групі, маса непатраної тушки дослідної групи була більшою 

на 9,8%. Вихід непатраної, напівпатраної та патраної тушок був більшим у другій дослідній відповідно на 

0,3, 1,6 та 1,1%. За масою їстівних та неїстівних частин туші також переважає дослідна група. Даний по-

казник більший на 179 та 39,7 г відповідно. Загальна довжина тонкого кишечника піддослідної групи на 

6,4% виявилась більшою за контрольну групу. Лінійний промір довжини товстого кишечника у піддослі-

дної птиці 2-ї групи, яким згодовували кормову добавку становить – 53,1 см, що на 6,4 см, або 13,7% 

більше відносно до контролю. Довжина кишечника загаломрізниться на 8,3% також на користь тварин 2-ї 

дослідної групи. 

Abstract 
The application of symbiotic microorganisms and probiotic preparations as feed additives can significantly 

increase the production of livestock products because they normalize the bacterial composition of the gastrointes-

tinal tract, have the ability to restore and improve digestion, absorption of nutrients, metabolic processes in the 

body and increase its metabolism. Feeding farm animals, it is necessary to take into account the level of energy 

supply of animals, all nutrients and biologically active substances, their importance for animal nutrition and their 

relationship, excess or deficiency of these substances leads to a number of internal diseases. Two groups were 

formed to conduct an experiment using a new feed additive Bacillus licheniformis; they were formed on the prin-

ciple of analogues; each group included 100 broiler chickens of cross Cobb-500 at the age of one day. The feed 

additive Bacillus licheniformis was fed to the poultry (0.03% of the feed of the main diet). The results of the 

research state the advantages of the experimental group over the control group. The chickens of the second exper-

imental group had already higher indicators of live weight for the first days of experiment. The difference in live 

weight increased until the end of the fattening period and at the end of the experimental period, at 42 days of age, 

the live weight of one head was higher by 8% (235.6 g) compared to analogues of the control group. In the second 

experimental group, the pre-slaughter live weight was higher by 263.8 g, the weight of undressed carcass was 

higher by 9.8% in the experimental group. The profit of undressed, semi-dressed and dressed carcasses was higher 

by 0.3, 1.6 and 1.1%, respectively in the second experimental group. The mass of edible and inedible parts of the 

carcass is also dominated by the experimental group. This figure is higher by 179 g and 39.7 g, respectively. The 

total length of the small intestine of the experimental group was 6.4% longer than the control group. The linear 

diameter of the length of the large intestine in experimental birds of the 2nd group fed by a feed additive is 53.1 

cm, it is 6.4 cm, or 13.7% more than the control. The length of the intestine generally differs by 8.3% also in favor 

of animals of the 2nd experimental group.  
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Постановка проблеми. Покращення спожи-

вання та підвищення ефективності використання 

кормів, одержання максимальної тваринницької 

продуктивності забезпечується високим рівнем зба-

лансованої годівлі з використанням різних кормо-

вих добавок. Аналіз періодичної спеціальної літе-

ратури показав, що на даному етапі розвитку ком-

бікормової промисловості в годівлі тварин 

застосовується чимало кормових добавок [3]. 

Немало великих фірм США, Англії, Франції та 

інших країн почали постачати на ринок України ко-

рмові добавки нового покоління різного напряму: 

смакові й ароматичні речовини, кормові добавки, 

ферментні препарати, пробіотики та інші [10]. 

Науковими дослідженнями застосування різ-

них кормових добавок у раціонах сільськогоспо-

дарських тварин і птиці займається чимало науков-

ців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 

призначенням кормові добавки поділяються на 

протеїнові, енерґетичні, мінеральні, вітамінні, ан-

тибіотики, ферментні препарати, пробіотики, пребі-

отики, підкислювачі, інґібітори плісені, адсорбенти 

токсинів, та комбіновані добавки. 

На сучасному етапі розвитку науки про годі-

влю сільськогосподарських тварин виділяють декі-

лька різновидів кормових добавок різного призна-

чення. 

Серед протеїнових добавок, результати дослі-

дження яких представлено в періодичній науковій 

літературі, заслуговують на увагу кормові добавки 

для курчат-бройлерів, що сприяє підвищенню пока-

зників росту. 

Мінеральні добавки – це органічні та неоргані-

чні солі металів, й природні джерела: алюмосилі-

кати (цеоліти, сапоніти та ін.), сапропель (озерний 

мул), травертини, яєчна шкаралупа та інші. 

З добавок нового покоління заслуговують 

уваги ДАФС-25, Сел-Плекс – селенорганічні пре-

парати, які підвищують живу масу курей, інте-

нсивність яйцекладки, збільшують строк зберігання 

яєць та поліпшують якість м’яса. Вітамінні добавки 

– мікровіт А кормовий, ґранувіт Д, капсувіт Е-25 

кормовий, вікасол, тіа-мітбромід, рибофлавін кор-

мовий, гранувіт В2 кормовий, пантотенат кальцію, 

нікотинамід, Лутрел-60, холін-хлорид 60 та інші. 

Полівітамінні препарати: асвіт, астатин, тетравіт, 

цирколін – лікувальна кормова добавка для свиней 

(вітамін С, вітамін Е, глюкоза) виробництва 

МІАВІТ, Німеччина, L-карнітин (45% у 

«Carnicing») є ендогенним вітаміноподібним пре-

паратом. Ця добавка користується незмінним успі-

хом. 

Антибіотики: флавоміцин, біоліт, бацихілін та 

інші. 

Кормові ферменти не впливають безпосеред-

ньо на мікрофлору кишківника, але вони позитивно 

діють на корми. Ензимні композиції руйнують не-

крохмальні полі- сахариди клітинних оболонок, ро-

блячи крохмаль та білок зерна більш доступним для 

травної системи тварин. Ферменти – природні ката-

літичні речовини, що впливають на основні обмінні 

процеси в організмі тварин. Їх застосування сприяє 

ефективній підготовці й засвоєнню кормів в органі-

змі тварин та їх здешевленню до 10%. Це глюкава-

морин П10Х, пектавамарин П10Х, амілосубтилін 

Г3Х, целовіридин Г20Х, МЄК СХ-1, пуріветин, ро-

вабіон Ексель АП, кемзацим та ін. До ферментних 

препаратів нового покоління відносяться Оллзайм 

ССФ – суміш ензимів, одержаних шляхом твердо-

фазної ферментації з використанням культури 

гриба Aspergilius niger. Використовується для ку-

рей-несучок. Добавка «Мацераза» збільшує серед-

ньодобові прирости свиней на 7,6-15,6%. Ці доба-

вки застосовують у раціонах із підвищеним на 35-

65% вмістом сирої клітковини. Санфейз W та Сан-

фейз С – ферментні композиції на основі ксиланази 

з добавкою – глюканази, целлюлази і міннанази та 

ін. Застосовується в раціонах свиней і птиці на ос-

нові пшениці й кукурудзи з шротами соняшника і 

сої. Лізоцим 50 – кормовий фермент, що застосову-

ється у свинарстві, птахівництві та скотарстві для 

зміцнення імунітету, підвищення резистентності 

організму, захисту від бактеріальних захворювань і 

прискорення темпу росту. 

Пробіотики (живі бактерії або дріжджові куль-

тури, що застосовуються для стабілізації процесів 

травлення) Біо-Плюс 2 Б, Піг – протектор, Рескью 

Кіт, І-Сак, ендоспори. В періодичній науковій літе-

ратурі також знаходимо результати досліджень ок-

ремих сучасних пробіотиків. Так, Safmannan – кор-

мова добавка, що являє собою стінки дріжджових 

клітин, стимулює ріст, продуктивність та імунітет 

птиці, при цьому збільшується кількість і якість 

яєць, знижується смертність молодняку. Biosaf – 

пробіотик, який належить до групи живих дріж-

джів. Стимулює ріст і продуктивність тварин, під-

вищує імунітет, знижує смертність молодняку [6]. 

«Пробіол-Л» – пригнічує ріст патогенних мік-

роорганізмів, продукує фолієву кислоту, ніацин, ві-

таміни В12 і В6, травні ферменти і деякі амінокис-

лоти. У раціонах птиці «Пробіол-Л» сприяє підви-

щенню середньодобових приростів, живої маси – 

на 10%, зниженню смертності курчат. Моноспорин 

– витісняє патогенні мікроорганізми, підвищує ре-

зистентність, стабілізує мікрофлору кишечника. У 

птахівництві збільшує продуктивність, у свинарстві 

покращує апетит і підвищує рівень поїдання твари-

нами кормів. Еллобактерин – натуральний ком-

плекс целюлозолітичних і молочнокислих бактерій, 

які виділені з рубця великої рогатої худоби. Норма-

лізує кишкову мікрофлору, знижує потребу в анти-

біотиках, покращує перетравність клітковини, під-

вищує життєздатність і апетит, знижує затрати 
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корму.  

Пребіотики – це відносно нова група кормо-

вих добавок, що підсилюють дію пробіотиків. До 

пребіотиків відносяться органічні сполуки невели-

кої молекулярної маси – олігосахариди, органічні 

кислоти,  які сприяють розвитку корисних 

мікробів і подавляють дію шкідливих мікрооргані-

змів. 

Підкислювачі знижують значення рН до 3, 

створюючи оптимальні умови для перетравлення 

білків і значно знижують навантаження на шлунок. 

Вищий рівень кислотності в шлунку сприяє біль-

шому виділенню соку та ферментів підшлункової 

залози. До них відносяться органічні кислоти (ли-

монна, мурашина, оцтова, пропіонова, янтарна, фу-

марова, молочна, пропіонова, неорганічна фосфо-

рна кислота), препарати Асід Лак, Асідомікс Фор-

мік Лак, Формік Стабіл 65, Простабіл рідкий, 

Фортікоат та інші. Зокрема Полізон – сильний акти-

ватор обміну речовин у тварин і птиці. Він підви-

щує білковий обмін, середньодобовий приріст, збе-

реженість птиці. 

Комбіновані добавки – найбільша група доба-

вок нового покоління. Серед них, ферросил – кор-

мова добавка, яка містить такі компоненти: мівал – 

кремнійорганічне з’єднання, трекрезан – синтетич-

ний фітогормон, відновлене карбонільне залізо, 

глюканат кальцію. Добавка має стабілізуючі та іму-

ностимулюючі властивості, позитивно впливає на 

накопичення в організмі птиці мінеральних речо-

вин. 

Протеїново-мінеральна добавка ПМДГЗ підви-

щує середньодобові прирости живої маси відгоді-

вельного молодняку свиней на 7,3-9,4%, поросних 

свиноматок – до 12%, підвищується молочність у 

підсисних свиноматок до 19%, покращується обмін 

кальцію, фосфору, заліза, міді, цинку, маґнію, коба-

льту, йоду. 

Нутрікем – сприяє емульґуванню жирів і пок-

ращує засвоєння поживних речовин. Застосовується 

при годівлі бройлерів. 

Авіа-стім – кормова добавка, збагачена вітамі-

нами, макро- і мікроелементами. При її введенні в 

раціони птиці, середньодобові прирости птиці збі-

льшуються на 10,9%, затрати корму на одиницю 

приросту живої маси зменшуються на 4,4%. 

Отже, перелік кормових добавок нараховує 

значну кількість кормових засобів, які за призначен-

ням поділяються на протеїнові, енерґетичні, міне-

ральні, вітамінні добавки, антибіотики, ферментні 

препарати, пробіотики, пребіотики, підкислювачі, 

інґібітори плісені, адсорбенти токсинів, комбіно-

вані добавки. Кормові добавки слід віднести до бі-

ологічно активних речовин, які балансують елеме-

нти живлення та регулюють продуктивність і здо-

ров’я тварин [9]. 

Найбільше розповсюдження мають комбіно-

вані кормові добавки, до складу яких входять декі-

лька біологічно активних речовин. 

В альтернативу антибіотикам, використання 

яких в останній час заборонено і їх випуск значно 

зменшено, в системі годівлі свиней нині використо-

вується чотири групи препаратів: кормові ферме-

нти, пробіотики, пребіотики та кормові підкислю-

вачі. 

Велика кількість сучасних кормових добавок 

застосовується і у годівлі птиці. 

Пробіотики – клас мікроорганізмів і речовин 

мікробного та іншого походження, що використо-

вуються в терапевтичних цілях, а також харчові 

продукти і біологічно активні добавки, що містять 

живі мікрокультури. Термін пробіотик виник в 

1989 році. «Про» означає «за», «біотик» - значить 

життя. Більшість пробіотиків бактерії, ідентичні 

тим, які містяться в грудному молоці матері. 

Прийом подібних активних комплексів нормалізує 

роботу мікрофлори кишечника, покращує процес 

травлення, допомагає виробленню потрібних орга-

нізму ферментів, зміцнює імунітет. 

До пробіотиків відносять препарати, які міс-

тять штами мікроорганізмів-симбіотів, спеціально 

підібраних за специфічними бактеріостатичними та 

ензиматичними властивостями. Завдяки цьому, 

вони можуть створювати бактеріальну рівновагу 

під час заселення травного тракту та запобігати ро-

звитку шкідливої мікрофлори.  

Найчастіше як пробіотичні штами застосову-

ють: 

• молочнокислі бактерії-Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus; L. acidophilus, L. casei 

ss. casei; L. rhamnosus; L. reuteri; L. plantarum, L. 

fermentum; L. brevis; L. helveticus; L. lactis, 

Streptococcus salivarius ss thermophilus; S. lactis, 

Enterococcus faecium; E. faecalis, Bifidobacterium 

bifidum; B. pseudolongum; B. brevis, B. thermophilus, 

Pediococcus pentosaceus; 

• спороутворювальні бактерії-Bacillus subtilis; 

B. licheniformis; B. cereus; B. toyoi; B. natto; B. 

mesentericus, Clostridiumbutyricum; 

• гриби-Saccharomyces cerevisiae; S. boulardii; 

Aspergillus oryzae; A. niger; Candida pintolopesii. 

Мікрофлора шлунково-кишкового тракту лю-

дини, ссавців і птиці представлена динамічною еко-

системою, до складу якої входить понад 400 видів 

різних мікроорганізмів, які виконують різноманітні 

функції. Постійні симбіотичні та антагоністичні 

взаємодії в середині цієї системи зумовлюють підт-

римку її природного балансу, забезпечують про-

цеси травлення і використання поживних речовин. 

Слід зазначити, що нормальна мікрофлора 

шлунково-кишкового тракту є першим бар’єром, 

який захищає від патогенних мікроорганізмів і різ-

них речовин, включаючи токсичні, що надходять в 

організм з поживними речовинами. Вона запобігає 

росту і розвитку патогенних мікроорганізмів і пер-

шою залучається до біотрансформації токсичних 

сполук, нейтралізуючи їх. 

Водночас, мікрофлора виділяє ряд ферментів, 

які покращують процеси травлення корму, а також 

продукує біологічно активні речовини, що мають 

захисні властивості. В оптимальних умовах норма-

льна мікрофлора самостійно підтримує свій видо-

вий та кількісний склад і в певних межах забезпечує 

протидію шкідливим факторам. Зовнішнім проявом 

нормальної бактеріальної рівноваги є добрий стан 
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здоров’я, хороший апетит, підвищене споживання 

кормів, швидкий ріст і розвиток тварин [8]. 

Вид Bacillus відносять до групи грампозитив-

них бактерій в паличковидній формі, які можуть 

утворювати ендоспори. Вони здатні до розмно-

ження як в аеробних, так і в анаеробних умовах, є 

стійкими до різних впливів навколишнього середо-

вища, таких як спека і холод. Завдяки спороутво-

ренню бацили більш стійкі, ніж молочнокислі бак-

терії та живі дріжджі, тому їх можна використову-

вати у кормах, в процесі виробництва яких 

застосовують високу температуру і тиск [7]. 

Останніми роками наукою і практикою дове-

дено, що пробіотичні препарати дають можливість 

поліпшити процеси травлення, обмін речовин, під-

вищити продуктивність тварин та економічні ре-

зультати виробництва. Використання пробіотиків у 

годівлі тварин сприяє розвиткові корисної мікроф-

лори (нормофлори), яка, заселяючи шлунково-киш-

ковий тракт і прикріплюючись до епітеліальних 

клітин шлунка й кишечника, успішно бореться з па-

тогенними мікроорганізмами, що надходять із зов-

нішнього середовища. Раннє призначення новона-

родженим телятам пробіотичних препаратів важ-

ливе ще й тому, що нормальна мікрофлора 

кишечника у новонароджених тварин є першим і 

безпечним стимулятором імунної системи. 

За сучасних умов і масштабів розвитку проми-

слового тваринництва і птахівництва лікування ок-

ремих особин є недоцільним - потрібне застосу-

вання більш глобальних профілактичних заходів і 

впровадження нових препаратів, які могли б гаран-

товано забезпечити зменшення економічних втрат 

поголів’я від численних стресів і різних хвороб [4]. 

Як показує практичний досвід, у нинішній час 

пробіотики набирають більш ширшого застосу-

вання і можуть бути використані для:  

- стимуляції неспецифічного імунітету тварин; 

- профілактики і лікування змішаних шлун-

ково-кишкових інфекцій, а також при розладах тра-

влення аліментарної етіології (дисбактеріози, гос-

трі ацидози та ін.), що виникають внаслідок різкої 

зміни складу раціону, порушення режимів годівлі; 

- переустановлення мікрофлори травного тра-

кту після лікування антибіотиками або антибакте-

ріальними засобами хіміотерапії; 

- заміни антибіотиків у кормах для молодняку 

тварин і птиці; 

- прискорення адаптації тварин до високоенер-

гетичних раціонів; 

- підвищення ефективності використання кор-

мів та продуктивності тварин і птиці; 

- подолання наслідків технологічних стресів, 

зумовлених вакцинацією, транспортуванням та ін-

шими діями, що передбачені технологією виробни-

цтва [1]. 

У сучасних умовах ведення птахівництва раці-

они годівлі складені так, щоб забезпечити максима-

льно швидкий приріст живої маси птиці. Зважаючи 

на велику чисельність поголів’я птиці на птахофаб-

риках, навіть незначне зростання якісних показни-

ків суттєво впливає на економіку підприємств, які 

спеціалізуються на птахівництві [7]. 

Мета досліджень. За допомогою проведених 

досліджень на курчатах-бройлерах, вивчити вплив 

на ріст, післязабійні показники м’ясної птиці за ра-

хунок введення до раціону пробіотика «Bacillus 

licheniformis». 

Матеріал та методика досліджень. Науково-

господарський дослід із вивчення впливу препарату 

«Bacillus licheniformis» на продуктивність, забійні 

та м’ясні показники, шлунково-кишковий тракт ку-

рчат-бройлерів був проведений в умовах фермерсь-

кого господарства. Лабораторні дослідження прове-

дені у міжкафедральній науково-дослідній лабора-

торії факультету технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва Вінницького на-

ціонального аграрного університету. 

Матеріалом для проведення науково-господар-

ського досліду слугували курчата-бройлери, які 

були відібрані в добовому віці у кількості 100 голів, 

яких розділили за принципом аналогів на 2 групи 

контрольну та дослідну по 50 голів у кожній [2] 

(табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Схема досліду на курчатах-бройлерах 

Група Тривалість періоду Кількість голів Характер годівлі 

1 контрольна 42 50 ОР* 

2 дослідна 42 50 ОР+ «Bacillus licheniformis» у дозі 0,03% до маси корму 

*ОР (повнораціоний комбікорм) 

 

Дослід тривав 42 доби. Кормову добавку зго-

довували у складі комбікорму упродовж усього пе-

ріоду вирощування в дозі 0,03% до маси корму, а 

птиці контрольної групи згодовували повнораціон-

ний комбікорм, склад якого: кукурудза, пшениця, 

макуха соєва, шрот соняшниковий, рослинна олія, 

вапняк, монокальційфосфат, вітамінно-мінеральна 

суміш, кокцидіостатик. Утримання птиці було під-

логове з вільним доступом до корму та води. 

При введенні добавки до комбікорму викорис-

товували метод вагового дозування та багатоступе-

невого змішування. 

У період досліду проводили облік збережено-

сті поголів’я, споживання кормів, розраховували 

витрати комбікорму на 1 кг приросту живої маси. 

Інтенсивність росту курчат-бройлерів визначали 

щотижня шляхом зважування, яке проводили вра-

нці до годівлі. 

Досліджували вплив кормової добавки 

«Bacillus licheniformis» на збереженість птиці та як-

ість отриманої продукції. Контрольний забій дослід-

них курчат проводили відповідно до ДСТУ 3136-95. 

Масу продуктів забою встановлювали зважуванням 
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на терезах, проміри проводили за допомогою мір-

ної стрічки. 

Основні показники досліджень оброблені біоме-

трично. При цьому використані значення критерію 

вірогідності за Стьюдентом-Фішером при трьох рі-

внях ймовірності – Р = 0,95, Р = 0,99 та Р = 0,999, 

які дають вірогідну величину середньої арифмети-

чної і вірогідність різниці досліджуваних показни-

ків при малому і великому числі спостережень [5]. 

Bacillus licheniformis – кормова добавка нового 

покоління, розроблена вітчизняними мікробіола-

гами методами інженерії. За зовнішнім виглядом, 

це сипка однорідна маса світло – жовтого кольору 

зі слабким специфічним запахом, що добре розчиня-

ється у воді. Bacillus licheniformis сприяє ранньому 

становленню у молодняку нормального кишкового 

мікробіоценозу з перших днів життя. В якості ком-

понента пробіотичних кормових добавок культура 

проявляє наступні властивості: – стабілізує вироб-

ництво ферментів амілази, протеази, пеніцілінази, 

входить до складу багатьох добрив, для очищу-

вання водоймищ, виготовлення лікарських препа-

ратів. В якості компонента пробіотичних кормових 

добавок стабілізує склад кишкової мікрофлори, си-

нтезує ферменти травлення, покращує показники 

продуктивності і конверсії корму, оптимізує обмін 

речовин. Імуномодулюючою дією є встановлення 

порушеного патологією імунного статусу, збільшу-

ючи продукцію ендогенного інтерферону, підсилю-

ючи функціональну активність макрофагальних 

клітин, підвищуючи фагоцитарну активність лейко-

цитів крові – моноцитів і нейрофілів. Знижує падіж 

та захворюваність тварин шлунково-кишковими 

хворобами та позитивно впливає на продуктивність 

молодняку тварин та птиці.  

Результати досліджень, які наведені у таб-

лиці 2, констатують про переваги дослідної групи 

над контрольною. З перших зважувань вищі показ-

ники живої маси вже проявляли курчата другої до-

слідної групи. Різниця у живій масі збільшувалась 

до завершення відгодівельного періоду і на кінець 

дослідного періоду, у 42-денному віці, жива маса 

однієї голови була більшою на 8% (235,6г) в порів-

нянні із аналогами контрольної групи. 

 

Таблиця 2 

Жива маса курчат бройлерів, г (М±n, де n = 50) 

Вік тварин, діб 
Група 

1-контрольна 2-дослідна 

1 45,5 ± 0,68 45,3 ± 0,66 

7 173,7 ± 10,25 176,8 ± 10,88 

14 436,3 ± 21,31 440,6 ± 15,92 

21 924,4 ± 32,68 960,6 ± 28,34 

28 1588,7 ± 39,65 1676,8 ± 87,12 

35 2236,2 ± 69,70 2309,4 ± 80,82 

42 2769,4 ± 70,83 3005,0 ± 89,65* 

Вірогідність різниці: *Р<0,05; ***P<0,001. 

 

Після завершення відгодівельного періоду наступ-

ним етапом досліджень було визначення забійних 

показників курчат-бройлерів контрольної та дослі-

дної груп. Результати експерименту наведені в таб-

лиці 3. 

Аналізуючи дані таблиці, можна стверджувати, що 

згодовування курчатам-бройлерам комбікорму з 

досліджуваною добавкою суттєво впливає на пока-

зники забою птиці. 

При більшій на 263,8г передзабійній живій масі у 

другій дослідній групі, маса непатраної тушки дос-

лідної групи була більшою на 9,8%. Вихід непатра-

ної, напівпатраної та патраної тушок був вищим у 

другій дослідній відповідно на 0,3, 1,6 та 1,1%.  

 

Таблиця 3 

Показники забою (M±n, де n = 4) 

Показник 
Група 

І-контрольна 2-дослідна 

Передзабійна жива маса, г 2788,7 ± 52,2 3052,5 ± 41,2* 

Маса непатраної тушки, г 2521,0 ± 74,5 2768,2 ± 54,6 

Вихід непатраної тушки, % 90,4 90,7 

Маса напівпатраної тушки, г 2184,7 ± 36,1 2438,2 ± 31,6**  

Вихід напівпатраної тушки, % 78,3 79,9 

Маса патраної тушки, г 1963,5 ± 27,8 2182,2 ± 43,3**  

Вихід патраної тушки, % 70,4 71,5 

Маса їстівних частин, г 1670,0 ± 14,1 1849,0 24,3 

Маса неїстівних частин, г 293,5 ± 11,1 333,2 12,5 

Співвідношення їстівних частин до неїстівних  5,68 5,55 

Вірогідність різниці: **P<0,01. 
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За масою їстівних та неїстівних частин туші та-

кож переважає дослідна група. Даний показник бі-

льший на 179 та 39,7г. Проте співвідношення їстів-

них частин до неїстівних на боці контролю. 

Оскільки корм травним шляхом просувається 

швидко, у тонкому відділі кишечнику травлення 

проходить інтенсивно, а мікрофлора сліпих кишок 

у перетравленні клітковини бере незначну участь, 

то сира клітковина розщеплюється лише на 7-9%. 

Спосіб годівлі птиці, склад раціону і величина час-

ток його компонентів впливають на швидкість про-

сування хімусу травним шляхом. При сухому спо-

собі годівлі повнораціонними розсипними кормами 

кормові маси через травний шлях курчат і курей-

несучок проходять за 3-4 години. 

Так як корм поступає спочатку до травної сис-

теми то і всі зміни починають відбуватися саме тут, 

першочергово, під дією цього поступово зміню-

ються і внутрішні органи. Морфологічне дослі-

дження травної системи виявляє структурні зміни, 

які можуть свідчити про ступінь пристосування до 

певної кормової добавки, а також про зміни функ-

ціональної активності окремих органів. Відомо, що 

шлунок першим приймає на себе вплив кормових 

факторів. Він може швидко адаптуватися до різних 

типів годівлі. Можливості його пристосування 

пов’язані з видовими особливостями тварин. Шлу-

нок виконує моторну, секреторну функцію. При 

скороченні м’язів шлунка проходить ретельне змі-

шування вмістимого для змочування його шлунко-

вим соком. Якщо збільшується кормове наванта-

ження у шлунку активізується локомоторна та сек-

реторна функція, що призводить до морфологічних 

змін його складових. 

Птиця має особливу будову та функціонування 

травної системи. Поживні речовини у травному ка-

налі зазнають значних змін. Завдяки механічному, 

хімічному і бактеріальному впливу в травному ка-

налі вони розщеплюються на прості складові, які 

розчиняються у воді й всмоктуються в кровоносну 

та лімфатичну системи. Речовини, що всмокталися 

у кров і лімфу, називаються перетравленими. Непе-

ретравлені залишки корму виділяються з організму. 

Отже, перетравність - це процес гідролітичного ро-

зщеплення в травному каналі складних поживних 

речовин - білків, вуглеводів і жирів за допомогою 

ферментів травних соків і мікроорганізмів до прос-

тих - амінокислот, моноцукрів, гліцерину та жир-

них кислот. Перетравлені поживні речовини, які 

всмокталися в кров і лімфу, використовуються для 

утворення продукції, покриття енергетичних ви-

трат та інших потреб організму. Система органів 

травлення складається з ротової порожнини, гло-

тки, стравоходу, шлунка, товстої і тонкої кишок. У 

процесах травлення також беруть участь печінка, 

підшлункова й слинні залози, які розміщені поза 

травним каналом. 

Печінка виділяє жовч, що надходить у дванад-

цятипалу кишку й сприяє перетравленню жирів. 

Крім того, в ній відбуваються процеси обміну речо-

вин і вона відіграє захисну функцію в організмі.  

Підшлункова залоза виробляє підшлунковий 

сік. Він надходить у дванадцятипалу кишку й міс-

тить низку ферментів, які беруть участь у перетра-

вленні білків, жирів та вуглеводнів, а також виділяє 

гормон інсулін, що надходить у кров і регулює вуг-

леводний обмін. Сік підшлункової залози містить 

ферменти, які розщеплюють протеїни (трипсин, хі-

мотринсин, карбоксипептидази), жири (ліпаза) і ву-

глеводи (амілаза, мальтоза, сахараза, лактаза та ін.). 

Крім того, в дванадцятипалу кишку надходить 

жовч. Залози стінки тонкої кишки синтезують фер-

менти, які розщеплюють протеїни (ерепсин, пепти-

дази), жири (ліпаза)) і вуглеводи (сахараза, маль-

тоза, лактаза тощо).  

Під дією ферментів соків підшлункової залози 

і кишок протеїни розщеплюються до амінокислот, 

жири – до гліцерину й жирних кислот, вуглеводи – 

до моносахаридів. Ці сполуки проходять крізь киш-

ковий епітелій і потрапляють у кров та лімфу. Сли-

зова оболонка тонких кишок вкрита ворсинками, 

які значно збільшують площу всмоктування перет-

равлених поживних речовин. Цей процес відбува-

ється як в активній формі за допомогою несучих 

компонентів (білків) із витратою енергії, так і в па-

сивній – шляхом дифузії. Важливу роль у перетра-

вленні жирів відіграє жовч. Її солі активують лі-

пазу, змінюють поверхневий натяг жиру, сприяючи 

цим його емульгуванню (розпаду на дрібні кульки), 

у зв’язку з чим підвищується перетравність остан-

ніх. Крім того, жовчні кислоти з молекулою жиру 

утворюють комплексні сполуки, які безпосередньо 

всмоктуються в кров і лімфу. Мінеральні речовини 

надходять із кишок у кров у вигляді водних розчи-

нів. 

Проте в організмі є системи, які блокують 

всмоктування низки мінеральних речовин, якщо 

організм тварини їх не потребує. Тому всмокту-

вання мінеральних речовин поряд із розчинністю 

залежить і від потреби в них тварин. Мінеральні ре-

човини значною мірою виділяються через кишки і 

меншою - через нирки. У товстій кишці поживні ре-

човини перетравлюються під дією ферментів, які 

надійшли з хімусом (суміш корму і травних соків) 

із тонкої кишки, та ферментів мікроорганізмів, що 

населяють цей відділ. Мікроорганізми синтезують 

ферменти, які розщеплюють клітковину до глю-

кози.  

Травні залози тварин таких ферментів не син-

тезують, і в тонкій кишці клітковина не перетрав-

люється. Продуктами перетравлення останньої у 

товстій кишці є леткі жирні кислоти (оцтова, пропі-

онова та масляна), що всмоктуються у кров. Вони 

також – додаткове джерело енергії. У товстій кишці 

синтезуються вітаміни групи В, але не в такій кіль-

кості, щоб забезпечити в них потребу моногастрич-

них тварин. 

Після аналізу забійних показників дослідили 

зміни кишечника дослідної групи, яка отримувала 

додатково до основного раціону кормову добавку 

«Bacillus licheniformis» (табл.4). 

Зовсім різні показники отримано і при аналізі 

товстого та тонкого кишечника дослідної групи. 

Так, у курчат дослідної групи, маса 12 палої кишки, 
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в яку відкриваються протоки підшлункової залози 

та печінки, де відбуваються основні процеси трав-

лення у птиці більша на 3,9 г, або ж на 28,7%, в по-

рівнянні із контрольною. 

В порожній кишці птиці відбуваються основні 

процеси всмоктування. Як видно з таблиці, маса по-

рожньої кишки у дослідній групі поступається кон-

трольній на 7,1г, хоча довжина у обох груп одна-

кова. Маса клубової кишки у дослідній групі також 

менша за контрольну на 1,4 г, а от довжина її пос-

тупається лише на 0,18 см. 

Забезпечення процесів протеолізу перетво-

рення небілкових азотистих сполук, синтез вітамі-

нів групи В відбувається у товстому відділі кишеч-

ника. При обстеженні товстого кишечника піддос-

лідної птиці спостерігаються кращі показники як за 

масою так і лінійні проміри у дослідній групі. Так 

права сліпа кишка на 1,9 г та 1,6 см, а ліва сліпа на 

0,9 г та 3,2 см більші, в порівнянні із контролем. 

Маса прямої кишки у курчат-бройлерів дослідної 

групи знаходиться на рівні 9,7 см проти 8,1 см у ко-

нтрольній групі. 

Таблиця 4 

Морфологічна характеристика кишечнику курчат 

Показник 
Групи 

І-контрольна ІІ-дослідна 

тонкий кишечник 

Маса кишки,г:   

12-палої 13,6±1,55 17,5±1,21 

порожньої 41,3±2,82 34,2±4,75 

клубової 6,3±0,74 4,9±0,61 

Довжина кишки,см:   

12-палої 30,5±1,53 39,2±3,40 

порожньої 77,5±4,68 77,5±4,15 

клубової 25,3±1,59 25,12±1,61 

товстий кишечник 

Маса кишки,г:   

правої сліпої 6,2±0,18 8,1±0,72 

лівої сліпої 7,3±0,77 8,2±0,12 

прямої кишки 6,6±0,37 7,3±0,53 

Довжина кишки,см:   

правої сліпої 21,1±0,94 22,7±1,96 

лівої сліпої 17,5±0,74 20,7±1,52 

прямої кишки 8,1±0,37 9,7±1,52 

 

Отже, загальна довжина тонкого кишечнику 

піддослідної групи на 6,4% виявилась більшою за 

контрольну групу. 

Лінійний промір довжини товстого кишечника 

у піддослідної птиці 2-ї групи, яким згодовували 

кормову добавку становить – 53,1 см, що на 6,4 см, 

або 13,7% більше відносно до контролю. 

Довжина кишечника загалом різниться на 8,3% 

також на користь тварин 2-ї дослідної групи. 

Висновки. Отримані дані є підставою для ви-

користання кормової добавки «Bacillus 

licheniformis» з метою підвищення продуктивності 

у процесі виробництва м'яса курей. 

Отже, проведені дослідження з використання в 

годівлі курчат-бройлерів кормової добавки 

«Bacillus licheniformis» показали її високу ефектив-

ність. Застосування добавки у дозі 0,03% до маси 

корму у раціонах збільшує продуктивні показники, 

покращує забійні властивості птиці, позитивно 

впливає на розвиток та функціонування кишечника, 

а в кінцевому результаті спонукає до підвищення 

рентабельності виробництва м'яса галузі птахівни-

цтва. 
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Аннотация 
В статье представлены теоретические выводы по итогам анализа исследований проблемы развития 

основных свойств внимания у детей с расстройствами аутистического спектра. Описаны уровни развития 

внимания и критерии их оценки. В качестве ведущего средства развития свойств внимания рассматрива-

ются возможности применения мультимедийных презентаций.  

Abstract 

The article presents theoretical conclusions based on the results of research on the development of the main 

properties of attention in children with autism spectrum disorders. The levels of attention development and criteria 

for their assessment are described. The possibilities of using multimedia presentations are considered as the leading 

means of developing the properties of attention. 
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Среди психических явлений внимание зани-

мает особое место: оно не является самостоятель-

ным психическим процессом и в тоже время явля-

ется «ключом» к любой активности и деятельности 

человека. Посредством внимания выражаются ин-

тересы, направленность личности, деятельность 

приобретает осознанный и целенаправленный ха-

рактер. Как говорил К.Д. Ушинский: «...Внимание 

есть именно та дверь, через которую проходит все, 

что только входит в душу человека из внешнего 

мира». 

Проблемами исследования внимания занима-

лись такие великие ученые как Выготский Л.С. [6], 

Рубинштейн С.Л. [8], Узнадзе Д.Н [9], которые вы-

двигали теории развития внимания на разных эта-

пах онтогенеза, закономерности его становления, 

выделили функции, свойства, описали физиологи-

ческие аспекты проявления внимания.  

В настоящее время вопросы активизации вни-

мания у детей относятся к числу наиболее актуаль-

ных проблем современной науки. На практике мно-

гие педагоги сталкиваются с серьезными трудно-

стями в развитии данного познавательного 

процесса.  

Внимание определяется как направленность и 

сосредоточенность сознания на каком-нибудь пред-

мете, явлении или деятельности. Внимание обу-

славливает успешную ориентировку субъекта в 

окружающем мире и обеспечивает более полное и 

отчетливое отражение его в психике. Его результа-

том является улучшение всякой деятельности, ко-

торой оно сопутствует, форма организации позна-

вательной деятельности. К основным свойствам 

внимания относят: распределение, объем, устойчи-

вость, концентрация, переключаемость [8]. 

Уровень успеваемости ребенка, продуктив-

ность учебной деятельности во многом зависит от 

степени сформированности данного познаватель-

ного процесса, который интегрируется в деятель-

ность каждой высшей психической функции и вли-

яет на процесс ее работы. Опираясь на положения 

теории С. Л. Рубинштейна, отметим, что психолог 

может влиять на внимание детей через развитие 

других психических процессов или через формиро-

вание свойств внимания [8]. 

В отличии от детей с нормальным развитием, 

когда деятельность специалиста оказывается во 

многих случаях быстрой и эффективной, у до-

школьников с расстройствами аутистического 

спектра, в силу сопутствующих особенностей в раз-

витии (умственной отсталости, сенсорной чувстви-

тельности, нарушений поведения, дефицитом вооб-

ражения) преодоление нарушений внимания явля-

ется актуальной проблемой. Внимание таких 

ученых как В.В. Лебединский, О.С. Никольская, 

Л.М. Шипицына, И. Шпицберг, К. Гилберт, Т. Пи-

терс, В.М. Башина, Н.Л. Белопольская и др. указы-

вают на нарушения во всех свойствах внимания [1]. 
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Внимание детей, страдающих аутизмом, даже 

будучи привлечено к определенным сторонам объ-

екта, не фокусируется, слабо сосредотачивается на 

них, как бы скользит по поверхности. Алпатова 

Н.С., Федосеева Е.С, на основе анализа данных оте-

чественных ученых, отмечают, что внимание ре-

бенка данной категории не достигает такой высо-

кой степени концентрации, как у нормальных де-

тей. Внимание детей трудно привлечь, оно мало 

устойчиво, дети легко отвлекаются, им свойственна 

крайняя слабость активного внимания, необходи-

мого для достижения заранее поставленной цели. 

Привлечь внимание аутичного ребенка дошколь-

ного возраста возможно только с помощью ярко 

выраженных раздражителей, однако, длительно со-

средоточить их на чем-либо чрезвычайно сложно 

[1].  

По мнению Шпицберга И. характерной чертой 

является сильнейшая психическая перенасыщае-

мость. Внимание ребенка с расстройством аутисти-

ческого спектра устойчиво в течение буквально не-

скольких минут, а иногда и секунд. В некоторых 

случаях пресыщение может быть настолько силь-

ным, что ребенок не просто выключается из ситуа-

ции, а проявляет выраженную агрессию и пытается 

уничтожить то, чем он только что с удовольствием 

занимался [11]. 

Е.М. Мастюкова отмечает, что основной ис-

точник нарушения внимания – это колебание пси-

хической активности, являющееся проявлением ле-

тучих, кратковременных фазовых состояний в коре 

головного мозга. Таки состояния обуславливают 

быструю истощаемость процессов, которая может 

наступить сразу после некоторого умственного 

напряжения. У аутичных детей нарушения внима-

ния выступают в самых разнообразных формах: 

«непроницаемости» или своего рода застывании, 

«повторяемости», когда дефект внимания проявля-

ется в навязчивых повторных действиях, неспособ-

ности направлять и фиксировать свой взгляд вслед-

ствие либо непрерывной подвижности глаз, либо, 

наоборот, направленности взгляда в одну точку и 

трудности и замедленности его перемещения. Сла-

бость внимания и его малый объем приводят к 

тому, что внешние сигналы не воспринимаются [4]. 

Практическое исследование было организо-

вано с целью выявления уровня развития внимания 

у детей с расстройствами аутистического спектра. 

Исследование проводилось на базе: ЦРДИ 

«Надежда» г. Волжского с 10 детьми старшего до-

школьного возраста по следующим диагностиче-

ским медикам: «Найди и вычеркни», адаптирован-

ные вариант методики «Корректурная проба» В. 

Шульте; Методика «Домик», автор Н.И.Гуткина 

[2]; Методика «Что изменилось?», авторы Урунта-

ева Г.А., Афонькина Ю.А. [10]. 

В связи с тем, что интеллектуальные и позна-

вательные возможности детей были ограничены, 

традиционные уровни для определения свойств 

внимания необходимо было адаптировать. В нашем 

исследовании мы остановились на выделении трех 

уровней: нулевой, пороговый, оптимальный. Для 

каждой методики содержательные характеристики 

уровней менялись, но сохранялось единство их про-

явления: нулевой – выполнение задания недо-

ступно, пороговый – выполняет задание, но показа-

тели крайне низкие, оптимальный – выполнение за-

дание соответствует крайнему показателю 

возрастной нормы. В результате эксперимента дети 

демонстрировали стабильные показатели: 40% ну-

левой уровень и 60% пороговый уровень. Детей до-

школьного возраста с расстройствами аутистиче-

ского спектра с оптимальным уровнем не наблюда-

лось.  

В рамках опытно-экспериментальной работы 

было разработано 10 мультимедийных презентаций 

направленных на развитие основных свойств вни-

мания. Разработанные мультимедийные презента-

ции соответствовали целям и задачам коррекци-

онно-развивающей работы, осуществляемой педа-

гогом-психологом в процессе сопровождения детей 

с расстройствами аутистического спектра. Упраж-

нения, представленные на презентации, в обяза-

тельном порядке отрабатывались в домашних усло-

виях, закреплялись и поощрялись даже малейшие 

успехи и продвижения ребенка.  

Проведенный контрольный эксперимент пока-

зал, что динамика в развитии внимания детей по 

сравнению с констатирующем этапом экспери-

мента составила 20%. Два ребенка стали показы-

вать пороговый уровень, характеризующийся про-

явлением произвольного сосредоточения, понима-

ния инструкций психолога и выполнения действий 

в соответствии с ней, возможностью сохранять 

устойчивость внимания более 1 минуты. 

Таким образом, считаем, что целенаправлен-

ная работа, организованная на основе применения 

мультимедийных презентаций, позволяет эффек-

тивно развивать основные свойства внимания у де-

тей с расстройствами аутистического спектра. 
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Анотація 

В статі представлені експериментальні дані щодо вивчення впливу водного екстракту плодів фейхоа 

на синтетичну функцію щитовидної залози в умовах гіпотиреозу у щурів. Дослідження показали, що за-

стосування водного екстракту плодів фейхоа чинило коригуючий вплив на гіпотиреоїдний стан щитовид-

ної залози, про що свідчило підвищення ректальної температури, зниження зобогенної дії мерказолілу та 

підвищення рівня тиреоїдних гормонів у сироватці крові експериментальних тварин. 

Abstract 
The article presents experimental data on the study of the effect of aqueous extract from Feijoa fruits on the 

synthetic function of the thyroid gland in hypothyroid rats. Studies have shown that the use of aqueous extract 

from Feijoa fruits had a corrective effect on the hypothyroid state of the thyroid gland, as evidenced by an increase 

in rectal temperature, decreased goiterogenic action of mercazolyl and increased levels of thyroid hormones in the 

serum of experimental animals. 
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1. Вступ.  

Підвищений інтерес до проблеми тиреоїдної 

патології за останні роки викликаний її поширен-

ням серед населення, а також високою частотою 

тимчасової і постійної непрацездатності, що визна-

чає соціальну значимість захворювань [1, 3]. Так, в 

структурі ендокринних захворювань одне з основ-

них місць належить саме патології щитоподібної 

залози (ЩЗ), яка становить 47,3% [2, 4]. 

Зростання частоти тиреоїдної патології обумо-

влено впливом несприятливих чинників навколиш-

нього середовища, погіршенням загальної екологі-

чної обстановки, що сприяють зниженню імуноло-

гічного захисту організму, а також неповноцінні 

продукти харчування і стресові фактори [2, 3]. 

Одним з найчастіших захворювань ЩЗ є гіпо-

тиреоз. За даними деяких епідеміологічних дослі-

джень в окремих групах населення поширеність гі-

потиреозу досягає 10-12% і постійно збільшується. 

У дорослих частота його серед жінок становить від 

1,4 до 2 %, а серед чоловіків – 0,2 %. Найбільша за-

хворюваність на гіпотиреоз спостерігається у віко-

вій групі понад 60 років. Так, серед обстежених (без 

захворювань ЩЗ в анамнезі) відсоток хворих на гі-

потиреоз досягає 6 % серед жінок і 2,5 % у чолові-

ків. Частота вродженої форми гіпотиреозу у дітей 

становить 1:3000–4000 [1]. 

2. Аналіз літературних даних та постановка 

проблеми. 

Для лікування гіпотиреоїдних станів ЩЗ в ос-

новному використовують замісну терапію – тирео-

їдні гормони, або терапію, що спрямована на відно-

влення дефіциту йоду – препарати йоду [3, 5, 6, 7]. 

Однак фармакокорекція за допомогою препаратів 

хімічного походження не завжди є достатньо ефек-

тивною, зручною у застосуванні, а при тривалому 

лікуванні може викликати побічні ефекти. Сьогодні 

істотну частку як європейського, так і світового фа-

рмацевтичного ринку займають препарати рослин-

ного походження: за різними оцінками ця частка 

становить 30-50% [6, 7]. Фітотерапія застосову-

ється в комплексі з фармакотерапевтичним ліку-

ванням або самостійно при легких формах захво-

рювання, в період між курсами медикаментозного 

лікування, а також для профілактики. 

У народній медицині часто використовують рі-

зні лікарські рослини, такі як водорості бурі, чер-

воні, ламінарія сахаристая, аконіт байкальська, ме-

дунка лікарська, мох ісландський, фейхоа, фукус 

бородавчастий, перстач білий та ін. як для профіла-

ктики, так і лікування захворювань ЩЗ. Представ-

ляють інтерес також результати застосування біо-

логічно активних домішок рослинного походження 

при тиреопатології. Однак, застосування рослин-

них засобів, що містять суміші трав, не завжди дає 

очікуваний клінічний ефект, що може бути пов'я-

зано з антагонізмом складових речовин, їх низькою 

концентрацією або іншими причинами [8, 9]. 

Фармацевтичний ринок тиреотропних лікарсь-

ких засобів в Україні характеризується одноманіт-

ністю лікарських форм, переважанням імпортних 

виробників і відсутністю препаратів рослинного 

походження [7]. У зв'язку з цим виправданий знач-

ний інтерес науковців до пошуку нових безпечних 

і ефективних засобів, здатних попереджати і кори-
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гувати порушення функції ЩЗ. Найбільш перспек-

тивним джерелом біологічно активних речовин ти-

реотропної дії є лікарські рослини. 

Однією з перспективних рослин для профілак-

тики та лікування гіпотиреозу є плоди фейхоа У ре-

зультаті проведених фітохімічних досліджень у 

плодах фейхоа була встановлена наявність йоду та 

ще 14 елементів (кальцій, калій, кремній, натрій та 

ін.). Були ідентифіковані 32 біологічно активні ре-

човини різних хімічних груп (фітостерини, наси-

чені вуглеводні, альдегіди та кетони, жирні кислоти 

та ін.) [6]. Результати проведених нами попередніх 

скринінгових досліджень на здорових щурах пока-

зали наявність тиреостимулювальної дії плодів 

фейхоа у вигляді водного екстракту [10]. 

3. Мета та завдання дослідження. 

Метою дослідження стало вивчення впливу во-

дного екстракту плодів фейхоа на тиреоїдну функ-

цію в умовах експериментального гіпотиреозу у 

щурів. 

4. Матеріали і методи.  

Досліди були проведені на 40 білих нелінійних 

щурах самцях масою 110-140 г з дотриманням ви-

мог комісії з біоетики НФаУ та «Загальних етичних 

принципів експериментів на тваринах» (Київ, 

2001), що узгоджуються з положеннями Європей-

ської конвенції «Про захист хребетних тварин, що 

використовуються для експериментів або в інших 

наукових цілях» (Страсбург, 1986). Щури утриму-

валися у стандартних умовах віварію при природ-

ному освітленні та раціоні, рекомендованому для 

даного виду тварин. 

Об'єктом дослідження був водний екстракт 

плодів фейхоа (Feijoa sellowiana Berg.), отриманий 

на кафедрі якості, стандартизації та сертифікації лі-

ків НФаУ та стандартизований відповідно до вимог 

Державної фармакопеї України та Європейської 

фармакопеї. Експериментальний гіпотиреоз відтво-

рювали щоденним введенням 0,05% водного роз-

чину субстанції мерказолілу (ТОВ «ФК «Здо-

ров’я») замість питної води протягом 30 днів [11]. 

Експериментальні тварини були поділені на 4 

групи по 8 щурів у кожній: 1-а – інтактні тварини 

(інтактний контроль (ІК); 2-а – щури, що отриму-

вали тиреостатик мерказоліл (позитивний контроль 

– ПК); 3-а – щури, що на тлі мерказолілу отриму-

вали водний екстракт плодів фейхоа (ВЕПФ) в дозі 

1 мл/100 г маси тіла; 4-а – щури, що на тлі мерказо-

лілу отримували препарат порівняння Йодомарин в 

дозі 12 мкг йоду/кг. Досліджувані засоби тваринам 

3-ої – 5-ої експериментальних груп вводили внутрі-

шньошлунково протягом 21-го дня, починаючи з 

13-ої доби введення метімазолу. 

На 12-у, 19-у, 26-у та 34-у добу експерименту 

дослідних тварин зважували натще. На 13-у та 33-у 

добу – вимірювали ректальну температуру, яку ре-

єстрували о 700, 1100, 1500, 1900, 2300 та 700 за допомо-

гою електронного термометру.  

На 13-у добу у частини тварин дослідних груп 

була взята кров з хвостової вени для визначення 

вмісту тиреоїдних гормонів у сироватці крові з ме-

тою підтвердження розвитку гіпотиреоїдного 

стану. Після закінчення терміну дослідження тва-

рин виводили з експерименту шляхом миттєвої де-

капітації під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг), 

збирали кров, виділяли та зважували ЩЗ. В сирова-

тці крові визначали концентрацію йодовмісних ти-

реоїдних гормонів – трийодтироніну (Т3) і тирок-

сину (Т4) методом імуноферментного аналізу з ви-

користанням тест-систем (ТОВ «Хема», Росія).  

Статистичний аналіз отриманих результатів 

проводили за допомогою стандартного пакета ста-

тистичних програм «Statistica 6,0». Отримані експе-

риментальні дані представлені як середнє арифме-

тичне ( х ), його похибка (±S х ). Для отримання 

статистичних висновків застосовували параметри-

чні методи (метод Ньюмена-Кейлса). Відмінності 

між групами вважали вірогідними при прийнятому 

рівні статистичної значущості Р<0,05 [12]. 

5. Результати досліджень та їх обговорення.  

Результати дослідження, що представлені в 

таблиці 1, показали, що застосування тиреостатику 

призвело до змін у масі тіла дослідних тварин. На 

12-у добу експерименту у тварин групи ПК та тва-

рин 3-5-ої груп відмічалося зростання маси тіла по-

рівняно з вихідною в середньому на 26,6 %, а при-

ріст маси тіла у тварин групи ІК становив 35% від 

початкової. Наприкінці досліду (34-а доба) маса 

тіла щурів групи ПК була меншою, ніж у інтактних 

щурів на 41% (табл. 1). Таке явище може бути про-

явом недостатності тиреоїдних гормонів та сомато-

тропного гормону у молодих тварин. Вважають, що 

поряд з дефіцитом тироксину та трийодтироніну 

розвивається й дефіцит соматотропного гормону, 

секреція якого знаходиться у зв’язку з гормонами 

ЩЗ [13]. Втрата ваги у тварин також може бути 

пов’язана зі зниженням апетиту дослідних тварин і, 

як результат, зменшенням кількості вживаної їжі. 

При виділенні та зважуванні ЩЗ в групі ПК 

було виявлено збільшення її розмірів та зростання 

її масив в 3 рази порівняно з групою ІК, що свід-

чило про наявність зобогенного ефекту у мерказо-

лілу (табл. 2).  

У групі тварин, що на тлі введення мерказолілу 

отримували ВЕПФ, приріст маси тіла наприкінці 

досліду становив 43,8% проти 85,6% у групі ІК. В 

дослідній групі тварин, що отримували препарат 

порівняння Йодомарин, кінцева маса тіла щурів 

була меншою, ніж у щурів інтактної групи, але бі-

льшою, ніж у групи ПК (табл. 1).  
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Таблиця 1. 

Динаміка маси тіла щурів (г) впродовж експерименту 

Група 
Доба експерименту 

0-а 12-а 19-а 26-а 34-а 

ІК 
125,00± 

3,27 

160,00± 

5,35 

173,80± 

5,32 

188,13± 

5,34 

210,63± 

6,01 

ПК 
128,13± 

3,27 

156,25± 

3,75 

162,50± 

3,78 

168,13± 

5,51* 

175,50± 

6,34* 

ВЕПФ 
123,75± 

4,20 

146,25± 

4,20 

154,38± 

3,85 

168,13± 

5,51 

178,13± 

4,53*/** 

Йодомарин 
121,88± 

5,26 

148,13± 

3,53 

154,38± 

4,38 

163,13± 

3,53* 

172,5± 

4,63*/** 

Примітки: * – відмінності статистично значущі відносно групи контролю, p<0,05; ** – відмінності стати-

стично значущі відносно групи позитивного контролю, p<0,05. 

 

Таблиця 2 

Концентрація тиреоїдних гормонів (Т3, Т4) у сироватці крові щурів дослідних груп (n=8) 

Показник ІК 
ПК 

ВЕПФ Йодомарин 
13 доба 34 доба 

Маса ЩЗ, мг 
15,63 

±0,68 
_ 

48,63 

±2,99* 

38,88 

±1,06*/** 

38,71 

±1,40*/** 

Т3, нмоль/л 
2,33 

±0,16 

1,56± 

0,10* 

1,50 

±0,13* 

1,91 

±0,09 

1,83 

±0,11* 

Т4, нмоль/л 
61,54 

±3,82 

31,63 

±2,08* 

26,56 

±0,99* 

43,38 

±3,28*/** 

35,40 

±1,97*/** 

Примітки: * – відмінності статистично значущі відносно групи контролю, p<0,05; ** – відмінності стати-

стично значущі відносно групи позитивного контролю, р≤0,05. 

 

Застосування ВЕПФ призводило до вірогідного зменшення розміру ЩЗ та її маси в 1,2 рази порівняно з 

групою ПК, що свідчило про наявність антизобогенної дії у досліджуваної настойки. Застосування препа-

рату порівняння також запобігало розвитку зобогенного ефекту мерказолілу так само, як і НПФ (табл. 2).  

 

 
Рис. 1. Крива добових ритмів температури тіла щурів 

* – відмінності статистично значущі відносно групи контролю, p<0,05; ** – відмінності статистично зна-

чущі відносно групи позитивного контролю, р≤0,05. 
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Розвиток гіпотиреоїдного стану підтверджува-

вся також і змінами ректальної температури на 10-

у добу у щурів, які вживали тиреостатик, що прояв-

лялося її стійким зниженням у всі фази температу-

рного ритму в середньому на 1,5ºС порівняно з гру-

пою ІК. У групи ПК знижена ректальна темпера-

тура реєструвалася і наприкінці терміну 

експерименту (рис. 1). Введення НПФ протягом 21-

ого дня призводило до статистично значущого під-

вищення ректальної температури у всі фази добо-

вого ритму до рівня ІК. Препарат порівняння Йодо-

марин також призводив до відновлення температу-

рних показників, але дещо поступався 

досліджуваній настойці (рис. 1). 

Вживання мерказолілу призводило до зни-

ження синтетичної функції ЩЗ, що проявлялося у 

зменшенні рівня тиреоїдних гормонів. При визна-

ченні вмісту йодовмісних тиреоїдних гормонів у 

сироватці крові було знайдено, що на 13-й день вве-

дення тиреостатичного агенту концентрації і тиро-

ксину, і трийодтироніну були статистично вірогі-

дно меншими ніж у інтактних тварин в 1,9 та 1,5 

рази, відповідно (табл. 2). Наприкінці досліду рі-

вень тиреоїдних гормонів був ще меншим, що під-

тверджувало коректність експерименту по ство-

ренню моделі гіпотиреозу, індукованого мерказолі-

лом. Курсове введення ВЕПФ сприяло нормалізації 

функціонального стану ЩЗ та підвищенню її синте-

тичної функції, що проявлялося у вірогідному під-

вищенні рівня Т4 та Т3 в 1,7 та 1,3 рази, відповідно, 

порівняно з групою ПК. Варто відмітити, що за 

впливом на вміст тиреоїдних гормонів досліджу-

вана настойка перевищувала ефект препарату порі-

вняння Йодомарину, застосування якого призво-

дило до вірогідного збільшення вмісту Т4 та Т3 по-

рівняно з групою ПК в 1,5 та 1,2 рази, відповідно. 

Введення екстрагенту не супроводжувалося підви-

щенням функціональної активності ЩЗ – концент-

рація йодовмісних гормонів залишалась на рівні 

групи ПК (табл. 2).  

6. Висновки 

1. Експериментальний гіпотиреоз, індукова-

ний введенням 0,05% розчину метімазолу, характе-

ризується зниженням функціональної активності 

ЩЗ, що проявляється у зниженні ректальної темпе-

ратури та зменшенні вмісту тироксину і трийодти-

ронину у сироватці крові дослідних тварин.  

2. Застосування ВЕПФ чинило коригуючий 

вплив на гіпотиреоїдний стан ЩЗ, про що свідчило 

підвищення ректальної температури, зниження зо-

богенної дії мерказолілу та вірогідне підвищення 

рівня тиреоїдних гормонів у сироватці крові експе-

риментальних тварин.  

3. Водний екстракт плодів фейхоа може бути 

віднесений до регуляторів гіпофункції ЩЗ. 
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Problem statement. In the process of interaction 

between the enterprise and the state they distribute 

among themselves the functions of ensuring the finan-

cial security, namely: enterprises form a system of fi-

nancial security, and the state acts as a guarantor of 

compliance and implementation at the legislative level. 

Therefore, the solution of the financial security 

problem, including its legislative ensuring, should be 

conducted not only at the level of the state, region, in-

dustry, but also at the enterprise level. Protecting the 

interests of enterprises of the national economy is a sig-

nificant element of both domestic and foreign policy of 

most governments in developed countries. 

Analysis of recent research and publications. 
Issues of state regulation and regulatory and legal en-

suring the financial security of enterprises in Ukraine 

were considered by such scientists as O.I. Baranovsky 

[1], M.M. Goryacheva [6], Z.S. Varnaliy [18], L.I. Do-

nets [3], M.M. Yermoshenko [19], M.I. Kamlik [7], 

V.A. Kopylov [8] and others. 

Unresolved part of the overall problem. The 

question of the role of state regulation in ensuring the 

financial security of the enterprise remains insuffi-

ciently resolved. In our opinion, it is necessary to apply 

a systematic approach that will address the issue of cre-

ating an effective regulatory framework at all hierar-

chical levels and in all areas of decision-making. 

The purpose of the article. Determining the com-

pliance of completeness, timeliness and content of the 

current regulatory and legal ensuring the financial se-

curity of the enterprise to modern challenges, develop-

ment of proposals for optimization of this regulatory 

field.  

Presenting main material. Achieving the goals 

of financial security of the enterprise is possible only 

with the effective structure of the financial security of 

the enterprise and its continuous improvement, which 

is not possible without the support of the state. Thus, at 

the state level of maintenance of financial security of 

the enterprises it is necessary: 

to create a regulatory framework that will regulate 

the activities of enterprises while ensuring their finan-

cial security; 

develop provisions that should contain mandatory 

recommendations for ensuring the financial security of 

enterprises; 

at the sectoral level to develop methodological 

recommendations for identifying deviations of the cri-

teria of financial security of enterprises from the thresh-

old values and the implementation of measures for fore-

casting, prevention and elimination of financial threats; 

identify enterprises that belong to the sphere of na-

tional economic interests; 

the financial security of such enterprises should be 

controlled by special state services;  

the state must limit the negative impact of other 

states and enterprises on the national economy in gen-

eral and enterprises in particular. In some sectors of the 

economy, the activities of foreign entities should be 

limited [11]. 

It is necessary to agree with the authors who em-

phasize that the regulatory and legal ensuring the finan-

cial security is an important and complex problem, the 

solution of which, in turn, will allow financial stabili-

zation of enterprises [5, p. 3]. 

The most important element of the financial secu-

rity system Dmitrenko E.S. considers its legal support, 

because “the state of financial security is largely deter-

mined by the level of legal regulation of relations in the 

field of financial activities of the state, local govern-

ments, and the reason for financial offenses are usually 

shortcomings of financial legislation” [4, p. 39]. 

The processes of building Ukraine as an independ-

ent and sovereign state have brought to a radically new 

level the legislative process that ensures the activities 

of economic entities in the modern realities of a market 

economy. Until 1991, the concepts of "economic secu-

rity", "financial security" were completely absent in the 

lexicon of lawyers and economists, as the operation of 

these categories implies the presence of competitive re-

lations in the economic environment and, consequently, 

the desire of owners to protect the company from their 

excessive influence [10]. Stages of formation of legal 

ensuring the financial security of Ukraine are given in 

table. 1. 
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Table. 1 

Genesis of legal ensuring the financial security of Ukraine  

Stages of formation The main features 
Determinative 

1. Declaration “On the state 
sovereignty of Ukraine, July 
16, 1990” 

Ukraine's economic independence, the right of Ukraine to directly implement 
relations with other states, to conclude agreements with them, to exchange 
diplomatic, consular and trade missions were proclaimed. The intention to 
create a banking, pricing, financial, customs and tax systems, to form a state 
budget and, if necessary, to introduce its own currency is emphasized. 

2. Law of Ukraine "On Eco-
nomic Independence of the 
Ukrainian SSR" August 3, 
1990 

On the basis of the Declaration of State Sovereignty of Ukraine recognized 
the content, purpose and basic principles of economic independence of 
Ukraine as a sovereign state, the mechanism of management, regulation of the 
economy and social sphere, the organization of financial and budgetary, credit 
and monetary system of the Ukrainian SSR 

Basic 

Constitution of Ukraine, June 
28, 1996 

The procedure for acceptance and approval of legislation in the field of taxa-
tion, budget relations, currency, issuance, credit and customs regulation is 
outlined. The procedure for forming the state budget, its implementation and 
management of the national financial system is determined 

Conceptual 
1. Resolution of the Verkhovna 
Rada of Ukraine "On the Con-
cept of National Security" Jan-
uary 16, 1997 

The basic objects of national security and the main principles of its provision 
are outlined, the main threats to the national security of Ukraine in the sphere 
of economic interests and the main directions of the national security policy 
of the state are determined. 

2. Law "On the National Secu-
rity and Defense Council of 
Ukraine" March 5, 1998 

The powers of the National Security and Defense Council to ensure the stra-
tegic national interests of Ukraine, conceptual approaches and areas of na-
tional security and defense in the political, economic, social, military, scien-
tific and technological, environmental, information and other areas have been 
determined. 

Global 

Law "On the Fundamentals of 
National Security of Ukraine" 
June 19, 2003 

It is determined that the crisis of the economy, the growth of public debt, the 
reduction of the revenue side of the state budget, the instability of the mone-
tary system lead to threats to the national security of Ukraine; identified fac-
tors that ensure the filling of the state budget and the stability of the national 
financial system. 

Strategic 
1. Presidential Decree "On Na-
tional Security Strategy" 
12.02.2007 

It is noted that the stability of the financial system is determined by price sta-
bility, optimization of financial flows, settlement relations, stability of the na-
tional currency and the banking sector 

2. Presidential Decree "On Na-
tional Security Strategy" 
6.05.2015 

Methodical 
1. Order "On approval of the 
Methodology for calculating 
the level of economic security 
of Ukraine" March 2, 2007 

An integrated indicator of the economic security index has been introduced, 
based on a comprehensive analysis of economic security indicators with the 
identification of potential threats to economic security in Ukraine and used to 
integrate the level of economic security of Ukraine as a whole in the economy 
and individual areas of activity. 

2. Order "On approval of 
Guidelines for calculating the 
level of economic security of 
Ukraine" 29.10.2013 

Adaptive 

1. The program of economic 
reforms for 2010-2014 
"Wealthy society, competitive 
economy, efficient state" June 
2, 2010 

There is a comprehensive approach to solving problems in the tax system; the 
directions of development of the financial sector are determined; reforming 
intergovernmental relations. The directions of improving the business climate 
and attracting investments through deregulation and development of entrepre-
neurship, privatization, development of scientific, technical and innovative 
spheres, international integration and cooperation are outlined. 

2. Draft Concept of Financial 
Security of Ukraine 

A comprehensive system of views on key interests in the field of financial 
interests, principles and means of their implementation and protection from 
internal and external threats is suggested 

3. Order of the Cabinet of Min-
isters "On approval of the Con-
cept of national security in the 
financial sphere" 15.08.2012 

Risks and threats to national interests in the financial sphere are identified, 
directions of structural reforms in the national economy and ensuring price 
and financial stability are outlined. Strengthening the positive impact of fiscal 
policy, public debt management policy, tax, monetary policy to ensure the 
stability of the financial system 
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The Basic Documents that became the basis for 

the development of existing regulations on financial 

and economic security of the state are accepted in 1990 

Declaration "On State Sovereignty of Ukraine" [12] 

and the Law of the USSR "On Economic Independence 

of Ukraine" [13]. 

Today, the normative document approving the 

methodological calculations of the level of economic 

security of Ukraine is the Order "On approval of Meth-

odological recommendations for calculating the level 

of economic security of Ukraine" from 29.10.2013. It 

proposes a comprehensive analysis of economic secu-

rity indicators to identify potential threats to economic 

security in Ukraine, which are used for integrated as-

sessment of the level of economic security of Ukraine 

as a whole in the economy and in certain areas of activ-

ity; serve to determine the level of components of eco-

nomic security for management decisions to analyze, 

prevent real and potential threats to national interests in 

the relevant field. 

These Guidelines are based on a comprehensive 

analysis of economic security indicators with the iden-

tification of potential threats to economic security in 

Ukraine and are used for an integrated assessment of 

the level of economic security of Ukraine as a whole in 

the economy and by individual areas of activity; pro-

vide an opportunity to determine the level of compo-

nents of economic security for management decisions 

to analyze, prevent real and potential threats to national 

interests in the field [14]. The formation of an adequate 

regulatory framework to determine the level of finan-

cial and economic security required updating of tax and 

budget legislation, which was done in 2010 with the ac-

ceptance of the Budget and Tax Codes of Ukraine. 

The Draft Concept of Financial Security of 

Ukraine also became significant, the development of 

which formed the adaptation stage of the formation of 

the state financial security policy. The concept of finan-

cial security of Ukraine is a complex system of views 

on key interests in the financial sphere, principles and 

means of their implementation and protection from in-

ternal and external threats. The draft Concept of Finan-

cial Security of Ukraine emphasizes that from the point 

of view of the system approach, financial security is to 

preserve and strengthen interconnections, ensure the 

existence and development of each subsystem, based 

on the interests of the financial system as a whole [9]. 

The practical implementation of the Concept will make 

it possible to: resolve the issue of ensuring the protec-

tion of the national interests of the state in the event of 

the emergence and deepening of threats in the financial 

sphere; to develop a mechanism of state risk manage-

ment in the financial sphere; to minimize the conse-

quences of global threats in case of their occurrence, 

which will contribute to the balance of the financial 

sphere and ensure the effective functioning of the na-

tional economy and economic growth of the state [15]. 

Thus, the efficiency of the enterprise depends on 

adequate state regulation of the economy, which is car-

ried out through a system of economic levers and in-

centives in the form of economic, financial, social and 

political conditions of management. The need and pos-

sibility of combining the interests of the state and busi-

ness entities should be taken into account. 

An important place in the regulatory framework 

for the formation and implementation of state policy in 

the economic sphere belongs to the codes that regulate 

the conditions of business entities, in order to ensure 

the protection and realization of national economic in-

terests. Thus, the Commercial Code of Ukraine states 

on state control and supervision over the economic ac-

tivities of economic entities in various areas, including 

economic. Provisions of the Civil Code of Ukraine sup-

plement this legal act in terms of regulating civil rela-

tions on the basis of equality and free will of their par-

ticipants. The main provisions of the Tax Code of 

Ukraine are aimed at regulating relations in the field of 

taxation and determining the competence of the rele-

vant authorities [17]. The advantages of the Tax Code 

are determined by positive changes in the following in-

dicators: creating conditions for business intensifica-

tion, reducing corruption, taking real steps towards the 

rule of law, effective use of state budget funds from 

taxes and fees, streamlining government spending to in-

crease the volume of public investment in human capi-

tal [16]. The Budget Code of Ukraine defines the main 

provisions on budget relations and liability for viola-

tions of budget legislation. 

The current system of countering threats to the fi-

nancial security of the state includes the National Police 

of Ukraine, the Security Service of Ukraine, the Na-

tional Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the State Fi-

nancial Monitoring Service of Ukraine, the State Audit 

Office of Ukraine, the Accounting Chamber and others. 

Ukraine's financial security is ensured by conduct-

ing a balanced state policy in accordance with the doc-

trines, concepts, strategies and programs in the finan-

cial sphere adopted in the prescribed manner. The 

choice of specific means and ways to ensure the finan-

cial security of Ukraine is determined by the need for 

timely action, adequate to the nature and scale of threats 

to financial interests [1]. 

Conclusions and suggestions. Thus, based on the 

fact that the financial security of the enterprise is a com-

ponent of economic security of the enterprise and di-

rectly related to national security, it requires the devel-

opment of an effective mechanism for financial secu-

rity of the enterprise, which includes legal, regulatory 

and resource functioning of the financial security sys-

tem of enterprises. A necessary component of the fur-

ther development of regulatory - legal support of finan-

cial security of the enterprise is the development of leg-

islation on methodological support of the enterprise 

financial security. 
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Introduction. Today, the economically developed 

countries of the world are characterized by processes of 

increasing the average life expectancy and the share of 

the elderly population. The United Nations (UN) has 

proclaimed the concept of creating a "society for all 

ages". The exclusion of older people from the produc-

tive life of society exacerbates the problems of social 

inequality and conflicts between and within age groups, 

as well as the inefficient use of human and intellectual 

capital, which is extremely important at the present 

stage of development [1]. 

In the last 30-40 years there has appeared a funda-

mentally new profession to provide competent social 

assistance to the population and personal development. 

A social worker is designed to help establish mutually 

beneficial interaction between an individual (an elderly 

person) and society to improve the quality of life of spe-

cific people. However, the prestige of this profession is 

still very low due to the lack of attention to social prob-

lems, limited opportunities to provide tangible assis-

tance, uncertainty of the status of the social worker and 

low wages. Although the complexity and nature of the 

problems to be solved requires thorough preparation 

and imposes special psychological requirements on the 

social worker, as a person and a specialist, primarily in 

terms of organizing interaction with another person 

who has numerous health problems. Failure to relieve 

tension leads to personal mental difficulties, problems 

in the family, when communicating with colleagues. 

The work of social assistance centers is usually limited 

to organizing leisure time for the elderly (during the 

daytime stay), providing them with household and ma-

terial assistance (at home). 

Methodology. Social workers with mature or old 

age themselves have a lot of the following professional 

and personal problems: lack of psychological 

knowledge about the behavior, character, methods of 

communication and service for older people; lack of 

new knowledge, skills, abilities and qualities to estab-

lish adequate contact with the elderly, often anxious, 

conservative, suffering from internal conflict, and hav-

ing a difficult nature, which causes negative, emotion-

ally strained relations between them; difficulty in estab-

lishing contact with relatives of the older people. There-

fore, social workers themselves in the service sector 

need a certain level of socio-psychological compe-

tence. People who are not indifferent to other people's 

problems and who feel the call to help others usually go 

to work in this field. Those who come to work because 

of unemployment and the desire to have a free schedule 

usually do not stay long and leave as soon as possible. 

Failure to protect oneself from emotional stress and 

negative emotions is one of the manifestations of the 

social worker's incompetence. 

However, as the length of service increases, the 

values of the opposite indicator - competence in manip-

ulating older people - negative techniques, "psycholog-

ical games", the orientation of which violates the right 

of an older person to dignity and respect, firstly, and is 

focused on achieving a goal that is hidden from the el-

derly, does not coincide with the openly declared goal, 

and secondly. Thus, social workers can achieve some 

psychological benefits while minimizing their own ef-

forts in the process of work. This is a typical misguided 

tactic that first emotionally protests older persons and 

then requires some protection from their tendency to be 

overly trusting and to have a clear understanding of its 

use in the interests of others. This then triggers an esca-

lation of the conflict, which, because of its secrecy, be-

comes unexpected for the social worker himself. 

The accumulation of problems in communication 

and interaction with older people leads to an increase in 

the number of social workers with increased indexes of 

aggressiveness and hostility. Aggression corresponds 

to a protective type of behavior when a person does not 

see ways to achieve their goals. At the same time, ten-

sion persists and negative emotional state increases. 

And then the efforts of a person are aimed not at the 

development and implementation of a new program of 

actions, but actually at relieving tension. Social work-

ers have very high indexes of guilt, and most often it is 

not realized. In the process of special conversations and 

trainings it is possible to solve this problem when they 

try to describe their guilt. But so far, within the frame-

work of the existing conditions and professional train-

ing of psychologists working in the centers (many cen-

ters simply do not have them), this task is difficult to 

perform. Therefore, social workers themselves sponta-

neously develop a specific individual style of self-

preservation, elimination of physical fatigue and men-

tal disorders due to overwork with older people. How-

ever, more often than not, social workers act in a "vi-

cious circle": "problem - manipulative method - tempo-

rary solution of the problem - conflict - problem", 

which leads to unrecognized guilt, nervous fatigue, 

growing aggression and hostility of social workers. In 
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turn, older people, instead of concentrating their efforts 

on solving the problem or finding out the issue, start 

defending themselves. These protracted and intractable 

preconditions for conflicts lead to the social worker 

abandoning his or her mentee or to the situation when 

the elderly person applies to the social service centre 

for a replacement. 

Certainly, not only wages and prestige make the 

profession of a social worker attractive, but also oppor-

tunities to achieve special goals, to show special quali-

ties of character - emotional sensitivity, responsiveness, 

compassion, desire to help those who need it, despite 

the limited opportunities. 

Social workers with a high level of manipulative 

competence acquired over the years of work seek to en-

ter into a close relationship with the older person they 

serve, to get to know the person's weakness in order to 

"beat the sick place" for sure. The necessary profession-

alism in social work is not so much to "cry with the 

older person" and "give him/her the whole soul" as to 

have a clear understanding and awareness of his/her re-

sponsibilities and to perform them clearly. The profes-

sional should learn that he or she cannot offer too much 

and that he or she is not the best person to support be-

cause he or she represents one of the subjects of care. It 

should be borne in mind that an older person is an adult, 

mature, wise and able to learn new experiences. Aware-

ness of limited professional support does not prevent 

the preservation of the pride of a specialist, which arises 

as a consequence of competence and increasing skill. 

Treating a client as an independent person does not 

mean that the specialist is blind to the needs and feel-

ings of older people, or that they are unable to master 

new experiences with multiple repetitions of the same 

addictive behavior. 

It is necessary for social workers to have or de-

velop certain psychological qualities in order to suc-

cessfully perform their work. However, they are not 

taken into account in the recruitment of personnel to so-

cial service centers, which produces minimal, and often 

negative, results. Empathy is extremely important for 

social workers, and it is impossible to understand and 

defend the interests of the mentees without empathy. 

Empathy is not easy to control and self-education, so it 

is better for employees who do not have a clear empa-

thy not to engage in social work. 

Older persons are more vulnerable and vulnerable 

to abuse by their family members, social workers, doc-

tors, society and the State. Cruelty, often combined 

with deception, cheating, fraud, bullying and contempt, 

is closely linked to positive relationships (love, affec-

tion, honor, respect, intimacy, etc.). Abuse is under-

stood to mean abuse of older persons, active and pas-

sive neglect, exploitation, economic, psychological or 

physical cruelty, insult to actions, violation of rights. 

Thus, manifestations of psychological cruelty are in-

herent in disputes with insults, quarrels with high emo-

tional intensity, which is inherent in social or medical 

workers, and it is difficult to take into account the in-

tensity and frequency of repetition of acts of cruelty, 

factors of possible risks, strategy to combat cruelty. In 

many cases, the perpetrators are close friends (daugh-

ter, son, spouse) of the victim, if the elderly person is 

unable or unwilling to discuss what happened to them. 

In doing so, he or she feels complex, contradictory feel-

ings (fear, shame, pain, bewilderment). 

This real problem of severity towards older per-

sons is of a moral and ethical nature that should be 

taken into account in research. Note a number of proven 

facts: violence against older people is progressing, and 

at the same time there is a decrease in the volume of 

assistance received; it is necessary to develop psycho-

social and medical-therapeutic approaches for both 

groups (criminals, victims) and preventive measures to 

prevent cases of violence; along with training social, 

medical and other specialists in the specifics of statis-

tics collection and data analysis, it is necessary to study 

the social, psychological and economic situation in 

families with situations of violence; risk factors. 

Protecting older persons from abusive and unjust 

treatment requires both medical, psychological, eco-

nomic, social and legal support. Thus, the Council of 

Europe Committee's Recommendation No. 854 to all 

governments of the member states for the protection of 

elderly victims is as follows: a) immediate medical, 

psychological, social and material assistance in emer-

gency cases; b) advice on the prevention of possible fu-

ture abuse; informing "victims" of their rights; c) assis-

tance and assistance during legal proceedings; d) assis-

tance in obtaining compensation for damages from the 

offender; e) ensuring payments from insurance compa-

nies or other agencies; f) assistance in obtaining com-

pensation from the state. 

These recommendations have been taken into ac-

count in the legislation of many European countries: 

Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland, 

Spain, Malta, Sweden and the United Kingdom. The 

existing practice is based primarily on the criminal pro-

cedure action relating to the punishment or treatment of 

"criminals". Assistance to "victims" is second only to 

them, so age and other data on "victims" are not rec-

orded or recorded. In many countries (Norway, Italy, 

Denmark), the legal system pays more attention to 

physical abuse than to other forms of abuse [2, 5, 13-

16]. 

Older Russians are at risk if they are single and 

have a separate living area. Those who yearn for lively 

human communication, are left behind by relatives and 

others, are very trustful and suggestible, and quickly 

become potential victims. Elderly caregivers consider 

it their responsibility to ensure their safety, but older 

persons do not feel this way because their rights to in-

dependence are violated. 

The fourth commandment of the Laws of Moses 

reads: "Honor father and mother", which in the olden 

days was considered the basis for punishment if it was 

broken. Today, this provision has ceased to worry the 

public opinion and state structures at all.  

The fight against violence against older people is 

connected with two types of measures: to prevent cru-

elty; to diagnose or detect a problem, to solve it and to 

rehabilitate the participants. Violent and abusive use of 

force leads to urbanization, industrialization and mod-

ernization of society. In a number of countries, there is 

a perception that older people have lost credibility, 
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weight, influence and need the support of active mem-

bers of society, describing old age as a social problem. 

But cruelty can remain hidden from the public for a 

long time. 

In general, abuse of older persons is a violation of 

their rights, as well as of the principles of solidarity in 

the European Social Charter, and contributes to their 

greater independence and social integration in social 

policies. The best and most functional psychological 

and social service is the older person's own family, but 

it can also be a source of hardship, deprivation and 

abuse. Therefore, older people, who are abused and ne-

glected in their own families, demand preventive and 

supportive measures, educational programmes, broad 

interventions, strategies to prevent abuse and respect 

for their rights from society, which allows them to suc-

ceed in rehabilitating older people [6-11]. 

The first response strategy is constructive, provid-

ing for [5]:  

- active struggle against difficulties - search for 

new ways of inclusion in the life of society, planning of 

free time, anticipation of negative states and events, 

construction of a new system of identification;  

- psychological resistance with reaction to the loss 

of personal autonomy and freedom, increase of motiva-

tion and control over significant events of life, creation 

of a new system of identification. 

The aim of psychological resistance is to maintain 

or regain control over the situation and personal free-

dom, which can be ensured by independent decision-

making, choice among a range of alternatives, and 

stress management through the development of ade-

quate skills. The key to coping with stress in older peo-

ple is competence, as the ability to adapt to the environ-

ment and change in society. Psychological resistance is 

a kind of protective mechanism: both the competent 

functioning of older people promotes self-esteem and 

self-esteem helps competence. 

Competency building in old age is a development 

challenge: adapting to loss of physical strength and 

health, to retirement, to the loss of loved ones, joining 

and flexibly taking on the social roles of the elderly. 

The second strategy is non-constructive, con-

nected with an aggressive type of personality aging, 

which is in the state of constant search of means for 

self-realization in the presence of conservatism of ex-

isting forms of social behavior. The cognitive sphere of 

adults is described in terms of "social intelligence", 

"wisdom", "competence". In contrast to the intellectual 

activity of a child, metacognitive (integrative) pro-

cesses play a decisive role in the cognitive activity of 

an adult. It is the management of one's own cognition, 

reflexive attitude to oneself, specificity of the structural 

organization of individual experience, value regulation 

of cognitive processes, orientation to unknown but 

probable events, social and psychological aspects of 

what is happening, the ability to ask questions, and to 

detect problematic situations. Adult wisdom means 

dealing with paradoxes, dialecticism, the ability to co-

ordinate many opinions, to be critical, dialogical (think-

ing with questions and answers). Therefore, it is not un-

common for an older person to be more "plastic" and 

adaptable to changing circumstances and adverse situ-

ations than young people. 

The cognitive development of adults is closely 

combined with their personal development (synthe-

sized intelligence) and interpersonal sphere. In old age, 

the dialogical competence of a person usually reaches 

its maximum development: the ability to establish and 

maintain a dialogical relationship with another person; 

the ability to see and appreciate his uniqueness, his hu-

man rights; and the "universal humanity" of his deepest 

experiences. 

By learning to use the wisdom and cognitive abil-

ities of older people, Russians can make the lives of 

their loved ones who have reached a later age much 

more comfortable if they are provided with proof of 

their uniqueness and necessity. Meeting both of these 

needs prevents or significantly reduces the develop-

ment of latent suicidal tendencies and psychological 

aging. It will also enrich our own lives. 

A healthy and normal old age is integral to a per-

son's participation in the life of society and the mainte-

nance of individual, family, friendly and other ties. The 

most important for him/her are two areas - communica-

tion with the surrounding people and daily individual 

activity. A set of rehabilitation activities for older peo-

ple can be useful only in view of the importance of 

these two areas. Let us consider them in more detail. 

Individual daily activities give social meaning to 

the late period of a person's life. Attempts to artificially 

excite the interest of an elderly person in cooking, gar-

dening, philately, etc. usually do not bring results. Sim-

ilarly, specially organized discussions, excursions, etc. 

are seldom interesting for him. The possibility of 

choosing a type of activity and rest is more important 

for an elderly person than an expensive and well-orga-

nized event. Success or frustration in trying to bring 

new content to older people's lives depends largely on 

the extent to which an older person's personal partici-

pation in the event is taken into account and their own 

social status in club, group or community activities. 

With this in mind, it is important to establish activity 

and interest groups, programme-oriented training, dis-

cussion circles, self-help or family groups and social 

and communication groups. Club activities are under-

stood as the process of interaction, communication and 

cultural exchange of the elderly, as a result of which 

personal attitudes change, creative communication de-

velops, contributes to the development of the individual 

and inhibits the processes of its extinction. With a wide 

variety of opportunities, it is difficult to identify and see 

what older people want. 

In psychological support for older people, psycho-

therapeutic practices are important, and there are differ-

ent opinions about their usefulness and effectiveness. 

Among elderly people with psychosomatic illnesses, 

the share of those in need is quite high, not so much in 

the assistance of doctors (therapists, cardiologists, neu-

rologists, etc.), as in the support of a psychotherapist, 

psychologist, social worker, providing professional as-

sistance with psychological impact. A number of evi-

dence-based methods of psychotherapeutic work with 

older people are known, including, for example, psy-

choanalysis and behavioral psychotherapy. 
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These methods should lead older people from 

abandonment to physical, mental and social comfort. 

The process should be directed from the inside out and 

include a world of mind and emotion, as well as a broad 

area of the "unconscious that does not age" (I. Kemper, 

1996). Scientists today are different from Z. Freud, as-

sesses the ability of older people to change, and old age 

is not an absolute contraindication for analytical psy-

chology. With the growth of existential and humanistic 

psychology, transactional analysis, and other schools of 

therapy (C. Rogers, E. Bern), individual and group dis-

cussion of older people's issues has gained a legitimate 

status for widespread application in practice [13-16]. 

Many of their developments were previously used in 

the care of incapacitated older people by professionals 

who are not psychologists - priests, social workers, vol-

unteers, who recommended to work with older people 

to have their own personal qualities - empathy, cordial-

ity, sincerity. For older people it is recommended to 

have analytically oriented counseling, group sessions 

with discussion of pleasant aspects of life, enrichment 

of social contacts, stimulation of fantasy (without this 

any rehabilitation is incomplete). Reviving the general 

culture of clinical conversation, it is necessary to de-

velop special techniques for discussing complex life 

situations, focusing not on the past, but on the future, 

how to prolong life, to fill it with action in the remain-

ing years. As the circle of communication in the process 

of aging is narrowing, the most appropriate psycholog-

ical impact in case of communicative difficulties is pro-

vided by the group of communication or discussions. 

Success in expanding the circle of communication, 

modernizing the communication skills of the individual 

is possible only with the active participation of the old-

est person, when he or she not only receives infor-

mation, but also carries it. Creation of "support groups" 

is a way of developing social interests and understand-

ing of life tasks of elderly people, who learn to provide 

feedback, discuss and set individual tasks for each 

week, which are the areas of their personal values, vol-

ume and nature of daily activities. Externally, it is a dis-

creet but great intellectual work with a critical review 

of their capabilities and new position in society. 

According to N. Shakhmatov, the basis of psycho-

therapeutic impact is to encourage people to think 

more, to involve more concepts and perceptions in their 

thinking and thus enrich them through the transition 

from everyday perception to the feeling of a full life in 

the present and freeing up internal resources to change 

the quality of life [12]. 

If a person lives in an emotionally significant sit-

uation for him, he does not see, do not notice and do not 

see other events. The way out of a traumatic situation 

is connected with widening of outlook, to see a set of 

alternatives of the decision and a choice from them the 

most suitable for the person. If an individual knows that 

other people face a similar problem and successfully 

solve it, it is a relief: you can compare yourself, your 

attitude to the problem with the opinions of other peo-

ple, the ability to understand that the attitude and posi-

tion determine a lot in his life. All this is called the way 

of "abstraction from the situation": clarification of con-

cepts, search for new values, meanings, interests. 

Simultaneously with abstraction, the opposite pro-

cess is necessary - concretization of these or those ideas 

on the basis of real examples from life. Thus, when dis-

cussing the concepts of good and evil, hatred or enmity, 

life examples of specific people's behavior in certain 

situations are important. The aim of this therapeutic in-

tervention is to overcome the fixation on traumatic ex-

periences, to focus attention on the outside rather than 

on the inside, which will allow us to overestimate the 

situation in a broader context, to see many alternatives 

to behavior, to correct inadequate demands, to come to 

a greater acceptance of ourselves, to a better under-

standing of ourselves and others. 

A wide range of socio-psychological methods is 

used in communications with older people: a) conver-

sation; b) discussion; c) role-playing; d) personality-

centric psychotherapy, etc. Places of work with elderly 

people can be nursing homes, day care centers, social 

service centers, etc., and it is important that the inclu-

sion of an elderly person was not just with his or her 

consent, but on his or her own initiative. This is the only 

way to get a positive effect. Therefore, when starting to 

work with an elderly person, it is necessary to develop 

a conceptual framework for psychotherapeutic impact 

or intervention. 

The analysis of social situations in different coun-

tries has shown that older people are beginning to learn 

in cases of loneliness, feminization of society, and in-

crease in their share in the overall population structure. 

Five motives can be identified: the opportunity to ex-

plore a new field of activity; post-professional activity 

as the acquisition of a new meaning in life; fulfillment 

of youth dreams; the possibility of new contacts; and 

self-therapy. The problem of competence expansion in 

old age is being solved in a number of foreign countries. 

There are three classes of programmes, or "strategies": 

treatment; support; and protection. Let's consider them 

in more detail. 

Existing psychological prevention programmes to 

strengthen the links between older persons and society 

include stages:  

a) familiarization of an elderly person with the 

possibilities of social and psychological assistance and 

his involvement in the program of psycho-correction;  

b) using methods of psycho-correction aimed at 

creating an atmosphere of community and belonging to 

a group useful for society - employment or intellectual 

employment or clubs of interest;  

c) support and development of independence and 

initiative of an elderly person and the formed collective. 

The programs of elaboration of the "strategy" of 

independence of the elderly people for their integration 

into the society and improvement of the quality of life 

(the aim is to develop and maintain the creative spirit 

and life forces of the person) contain three stages: a) the 

purpose of the intervention is to awaken the desire of 

elderly people to learn new things, stimulate their im-

agination and curiosity through motor exercises (danc-

ing, imagination exercises, games); b) effects on the 

stimulation of thinking, perception, formulation and 

problem solving; c) train older people to find and im-

plement creative moments of everyday life, beyond the 
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boundaries of the usual circle of events and relation-

ships. 

Older people's participation in such programs can 

significantly increase their creativity, flexibility and 

fluency of thinking. Many scientists (psychologists, 

gerontologists) consider the narrowing of interests at a 

later age as an adaptation mechanism for saving the re-

maining strength, capabilities of the body and maintain-

ing the most important functions. Nevertheless, pro-

grammes of education or inclusion of older people in 

active social functioning are urgently needed. It is im-

portant that the work of older people in such groups be-

gins at the beginning of the ageing period (retirement 

or earlier) rather than in old age, as dogmatism and lack 

of flexibility will not allow them to rebuild in extremely 

resource-limited settings. Such participation will allow 

older persons to move beyond family and professional 

interests and to interact more effectively and efficiently 

with the macro-social environment. Constant physical 

and mental training and creative attitude to work are the 

most important means of preserving and prolonging 

youth. 

Humor is one possible way of mitigating the harm-

ful effects of stress. A number of special procedures 

have been developed, including the creation of humor-

ous products that bring everything to absurdity, inade-

quacy and exaggeration. Ageing psychology research 

and clinical practice urgently requires intervention in 

the lives of older people, and the development of an in-

tervention strategy is more effective than simply de-

scribing and diagnosing older people. They need to be 

trained to apply effective strategies for managing diffi-

cult situations and to make choices based on appropri-

ate motivation, explaining the relevance and utility of 

the intervention. In such situations, older people are 

very responsive to external management actions with 

an effective response to them. However, the need for 

autonomy and the capacity to support themselves must 

be taken into account. This is an intrinsic value in some 

cultures, especially for men. Therefore, people with an 

entrenched desire for autonomy may perceive invasion 

of their lives for their own health as a hostile act, mak-

ing it difficult to help seniors. 
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Аннотація 
В статті розглядається податкове стимулювання як один із способів економічного розвитку та ство-

рення ефекту від застосування податкової допомоги агропромисловому комплексу, що виражається у по-

датковій підтримці рослинництву, тваринництву, а також відношенням податкової підтримки до ВВП, до-

даної вартості, обсягу продукції сільського господарства, прибутку. В статті використано метод аналізу 

для стратегічного податкового планування, а також з’ясування рівня впливу економічних та фінансових 

чинників на виконання показників зі сплати податків і зборів. Запропоновано організацію процесу подат-

кового стимулювання аграрного комплексу в національному господарстві. Зазначенні та надані основні 

призначенням податкового стимулювання. Розглянуто основні етапи розробки ефективної податкової по-

літики агропромислового підприємства. 

Abstract 
The article considers tax incentives as one of the ways of economic development and creating the effect of 

tax assistance to the agro-industrial complex, which is expressed in tax support for crop production, animal hus-

bandry, as well as the ratio of tax support to GDP, value added, agricultural output, profit. The article used the 

method of analysis for strategic tax planning, as well as to determine the level of influence of economic and finan-

cial factors on the performance of indicators for the payment of taxes and fees. The organization of tax stimulation 

process of the agrarian complex in the national economy is offered. The main purpose of tax incentives is indicated 

and provided. The main stages of development of an effective tax policy of an agro-industrial enterprise are con-

sidered. 

Ключові слова: податкове стимулювання, аграрний комплекс, податковий платіж, фіскальна ефек-

тивність, стимулювання, податок, податкові пільги. 
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Постановка проблеми. Переконання в необ-

хідності здійснення радикальної податкової рефо-

рми панує серед представників політичної та еко-

номічної еліти. Система податкового сприяння ви-

робничо-економічним відносинам, особливо 

агропромисловому комплексу, повинна бути грани-

чно спрощена, що дозволить розширити базу опо-

даткування. Для вітчизняних агропромислових під-

приємств актуальною є проблема розробки ефекти-

вної податкової політики та оптимізації 

податкового стимулювання діяльністю агропроми-

слового сектору. Слід відмітити, що основою фо-

рмування податкових надходжень від сільсько-

господарських підприємств є визначення та об-

числення показників бази оподаткування 

конкретного податку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-

жливими складовими політики системних агропро-

мислових реформ визначено створення відкритого 

і прозорого ринкового середовища, формування 

ефективної маркетингової інфраструктури аграр-

ного ринку, оптимізація каналів збуту продукції, 

вдосконалення інструментів державного регулю-

вання розвитку агропромислового сектора з орієн-

тацією на забезпечення продовольчої безпеки кра-

їни та нарощування її присутності на міжнародних 

аграрних ринках. Ці питання досить широко розг-

лянуті у працях вітчизняних вчених, а саме таких 

як: Андрущенко В. А., Бетлій О., Дубинецька П. П., 

Кучерявенко М. П., Лютий І.О., Онисько С. М., 

Прокопенко Н. С., Ситник В. П., Янків М. Д. 

Синтез наукових напрацювань когорти науко-

вих вчених дав можливість виокреслити процес фо-

рмування податкової політики агропромислового 

підприємства. 

Цілі статті. Розглянути ряд особливостей сис-

теми податкового стимулювання сільськогосподар-

ських підприємств задля спрощення та розширення 

бази оподаткування та рівноваги між економічними 

показниками. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Як відомо головним функціонером при податко-

вому стимулювання виступає держава, дії якої на-

правленні на забезпечення рівноваги між економіч-

ними показниками і показниками задоволення соці-

альних потреб громадян. Податкове стимулювання 

дає можливість наповнювати дохідну частину бю-

джетів за допомогою фіскальних дій, а також регу-
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люючої функції розподіляти фінансові потоки до-

ходів і витрат, які б сприяли активізації економіч-

них процесів. 

Фіскальні дії спрямовуються поставленими 

стратегічними цілями суспільного розвитку в той 

чи інший його період. Зважаючи на ринкові умови, 

ефективне податкове стимулювання економічного 

розвитку будь якої галузі, в тому числі і сільського-

сподарського комплексу, повинно спиратися на ви-

важене регулювання попиту і пропозиції, для цього 

потрібно використовувати сучасні методи застосу-

вання податкових заходів стимулювання розвитку 

виробництва, об’єктивний розподіл державних ви-

трат, застосування пільг, що сприяло б розвитку ви-

робничих процесів і залученню інвестицій, спряму-

ванню трансфертів на втілення стратегічних про-

грам в практичне буття, мета яких покликана 

отримати економічний ефект поряд із задоволен-

ням соціальних потреб суспільства[1, с.41].  

Раціональне співвідношення між темпами зро-

стання економічних показників і податкових ставок 

повинні забезпечувати податкові механізми стиму-

лювання розвитку агропромислового комплексу, 

але спрямування дій для отримання ефекту зале-

жить від оптимальної системи податкового стиму-

лювання. У випадку, коли бажання уряду і бізнесу 

розходяться, можна зробити висновок про недоско-

налість податкового стимулювання економічного 

розвитку.  

В системі податкового стимулювання податки 

виконують наступну роль: за допомогою змен-

шення податкових ставок, або бази оподаткування 

стимулюють активні дії бізнесу до розвитку вироб-

ничої діяльності, фіскальна роль податків полягає у 

наповненні скарбниці держави, звісно, збільшення 

економічних показників сприяють збільшенню її 

фінансових обсягів. Оптимальна система податко-

вого стимулювання сприятиме при використанні 

податкових важелів розширенню бізнесових спро-

можностей, розширенню сфери оподаткування, за-

безпеченню економічної безпеки країни. Зниження 

податкового тягаря сприяє заохоченню підприєм-

ницьких структур до розвитку виробничої діяльно-

сті, до збільшення рівня податкових ресурсів, хоча 

на перших порах державна економіка страждатиме 

від нестачі фінансових ресурсів від даних новацій. 

Це демонструє потребу в оптимальному поєд-

нанні податкових стимулюючих заходів форму-

вання і розвитку податкового потенціалу стосовно 

визначення розміру податкового тягаря, поєднуючи 

інтереси держави по наповненню казни і інтереси 

підприємництва відносно розробки і впровадження 

довгострокових стратегічних планів. 

Очікувані результати від системи податкового 

стимулювання націлені на розвиток сільськогоспо-

дарської виробничої діяльності, збільшення рівня 

фінансових показників та сприяння залученню ін-

вестиційних коштів. Опрацьовування і введення 

моделі оптимальної системи податкового стимулю-

вання повинно спиратися на стратегічне прогнозу-

вання.  

Податкові органи проводять моніторинг вико-

нання прогнозних показників з нарахування та 

сплати податкових платежів. Поряд з цим майже не 

здійснюється аналіз залежності вище згаданих по-

казників від показників економічного розвитку кра-

їни, галузі, регіонів, фінансового стану платників 

податків. Даний стан речей негативно впливає на 

результати діяльності податкової служби, органів 

управління економікою і фінансами на всіх рівнях 

влади. При цьому податківці прогнозні показники 

по нарахуванню та сплаті податкових платежів пла-

нують від досягнутого. Виконання прогнозних по-

казників здійснюється адміністративними мето-

дами. Таким чином, постає необхідність доопрацю-

вання методів аналізу для стратегічного 

податкового планування, а також з’ясування рівня 

впливу економічних та фінансових чинників на ви-

конання показників зі сплати податків і зборів.  

Недоліки організації процесу податкового сти-

мулювання аграрного комплексу в національному 

господарстві націлюють на необхідність продов-

ження модернізації відповідних заходів[2]. Однак, 

будь які процеси реформування потребують попе-

реднього всебічного аналізу функціонування меха-

нізму, що потребує зміни з метою виявлення його 

сильних та слабких сторін. 

Основним призначенням податкового стиму-

лювання є, насамперед, спонукання до ділової ак-

тивності бізнесових структур, які займаються агра-

рним сектором та мають на меті, при розширенні їх 

діяльності, акумулювати грошові кошти у бюджети 

через сплату податкових платежів.  

Оскільки від ефективного економічного розви-

тку аграрного комплексу залежить продовольча і 

економічна безпека країни, поряд з цим результати 

діяльності агропромислових підприємств вплива-

ють на діяльність галузей, підприємництво яких 

взаємопов’язано з даною сферою, тому коли йде-

ться про фіскальну ефективність податкової сис-

теми в цілому, що сутність її полягає в одержанні 

та акумулюванні податкових платежів, формуванні 

на цій основі дохідної частини бюджету з метою ви-

конання державою завдань економічної і соціальної 

політики. Виходячи з цього, показником фіскальної 

ефективності податкової системи є питома вага по-

даткових надходжень у валовий внутрішній про-

дукт. 

При розробці системи податкового стимулю-

вання агропромислового комплексу одним із про-

блемних інструментів є податок на додану вартість, 

який сплачують споживачі. В структурі бюджету 

він займає одне із перших місць. Таким чином на 

якісні результати наповнення бюджету впливають 

збільшення обсягів господарських оборотів, а не 

показники ефективності виробничих процесів. По-

літику стимулювання виробничих процесів подат-

ковими механізмами потрібно розробляти в на-

прямі створення сприятливих умов для отримання 

ефекту від виробничо-економічних процесів.  

Модернізація податкового стимулювання аг-

ропромислового комплексу в національному госпо-

дарстві спонукає до застосування податкових кані-

кул, податкових пільг чи м'якого режиму оподатку-

вання[3]. Використання податкових канікул є 
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найбільш дієвим важелем при здійснення стимулю-

ючих заходів стосовно активізації економічних 

процесів. Такі прийоми застосовують в основному 

при переході на систему землеволодіння на основі 

приватної власності.  

Більша частка агропромислових підприємств 

мала і має збиткові показники. Податкові потоки в 

казну бюджету від економіки агропромислового 

комплексу мають не втішливі показники. Хоча ні в 

одній економічно розвинутій країні не ставлять за 

мету якомога більше отримати податків від цієї га-

лузі, а зазвичай механізми податкового стимулю-

вання застосовують для того, щоб створити умови 

до розширення діяльності агропромислової сфери, 

ставлячи на меті забезпечення продовольчої без-

пеки, створення робочих місць на селі і задово-

лення суспільних потреб громадян, що проживають 

на сільських територіях. 

Одним із способів податкового стимулювання 

економічним розвитком є створення ефекту від за-

стосування податкової допомоги агропромисло-

вому комплексу, що виражається у податковій під-

тримці рослинництву – на 1 га ріллі, тваринництву 

на 1 умовну голову, а також відношенням податко-

вої підтримки до ВВП, доданої вартості, обсягу 

продукції сільського господарства, прибутку[4]. 

Агропродовольчий сектор України займає 

одне з провідних місць у системі національної еко-

номіки. Зростає питома вага його вкладу у валовий 

внутрішній продукт країни, формування держав-

ного бюджету, експортний потенціал держави. Віт-

чизняний агропромисловий сектор поступово стає 

конкурентоспроможним на аграрних ринках, збіль-

шується його частка у загальносвітових обсягах ви-

робництва стратегічно важливих видів сільськогос-

подарської продукції та продовольчих товарів. Зро-

стає споживання основних продуктів харчування 

населенням України. 

Практикою доведено, що зростання ВВП за ра-

хунок агропромислового комплексу ефективніше 

сприяє зменшенню бідності населення, ніж зрос-

тання ВВП за рахунок інших галузей економіки, що 

має особливо важливе значення у періоди кризових 

економічних явищ. Ми бачимо сільське господарс-

тво наукоємним, інноваційним, екологічно безпеч-

ним, прибутковим. Умовами цього є технічне та те-

хнологічне переоснащення, орієнтоване на ресур-

созбереження, організація раціонального і 

ефективного використання сільськогосподарських 

угідь, розвиток органічного землеробства, форму-

вання сучасної селекційної бази, розбудова систем 

управління якістю, безпечністю продовольчої про-

дукції. 

Складовою формування та реалізації системи 

податкового стимулювання виробничих процесів 

агропромислового комплексу є здійснення реаліза-

ції зобов'язань щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку даного сектора національної економіки. 

Пріоритетні напрямки: 

- підвищення ефективності галузі рослинни-

цтва; 

- розвиток високоефективних галузей сви-

нарства і молочного скотарства; 

- врегулювання земельних відносин, раціо-

налізація землекористування, формування прозо-

рого ринку земель сільськогосподарського призна-

чення; 

- розвиток інфраструктури аграрного ринку, 

формування мережі оптових ринків та кооператив-

них каналів збуту сільськогосподарської продукції; 

- реформування аграрної освіти відповідно 

до реальних потреб сільського господарства; 

- сільський розвиток. 

Основні проблеми в податковій діяльності 

юридичних і фізичних осіб залежать, перш за все, 

від стану податкової політики і податкової системи 

України, від термінів втілення системи ефектив-

ного податкового стимулювання діяльністю 

суб’єктів оподаткування замість адміністративного 

підходу в стягненні податків. 

Отже, для вітчизняних агропромислових підп-

риємств актуальною є проблема розробки ефектив-

ної податкової політики та оптимізації податкового 

стимулювання діяльністю агропромислового сек-

тору. Слід відмітити, що основою формування 

податкових надходжень від сільськогосподарсь-

ких підприємств є визначення та обчислення по-

казників бази оподаткування конкретного податку. 

З огляду на методику розрахунку податків, видно, 

що одні і ті ж економічні показники, включаючи і 

самі податки та збори, виступають складовою час-

тиною бази оподаткування різними податками. 

Так, величина прибутку, крім оподаткування по-

датком на прибуток, виступає як складова бази 

оподаткування ПДВ, акцизних зборів (рис.1).  

Це пояснюється тим, що одні податки визна-

чаються на етапі виробництва товарів чи послуг, 

зокрема податки та нарахування на витрати на 

оплату праці, платежі за ресурси, а інші - на етапі 

реалізації - акцизні збори, ПДВ, податок на прибу-

ток тощо.  

Перш за все аналізується діюча практика пода-

ткових платежів агропромислового підприємства. 

Потім досліджується зарубіжний і вітчизняний до-

свід в податковій сфері відповідної галузі діяльно-

сті підприємства. При цьому враховуються позити-

вні і негативні чинники цього досвіду, особливо у 

конкурентів. Визначається політика і стратегія під-

приємства в податковій сфері, розробляються мож-

ливі альтернативні варіанти мінімізації і оптиміза-

ції при сплаті прямих і непрямих податків і зборів 

підприємством. 
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Рис. 1. Взаємозв’язок показників виручки від реалізації з базами оподаткування основними податками 

 

Здійснюється стратегічне, оперативне і такти-

чне планування, організаційна робота, податкова, 

фінансово-економічна, облікова тощо стосовно 

конкретних ринків і на основі цього – прогноз роз-

мірів прибутку і сум всіх податкових відрахувань 

[5]. Організовується взаємодія і координація зі 

всіма суб'єктами податкової системи України, вра-

ховуються ринкові і адміністративні особливості 

регіону, в якому діє підприємство. Проводяться не-

обхідні мотиваційні і стимулюючі заходи в галузі 

фінансово-економічної і збутової діяльності для 

працівників підприємства, що беруть участь в 

управлінській діяльності щодо збільшення прибу-

тку підприємства і реалізації податкової політики і 

стратегії підприємства. Здійснюється на практиці 

контроль всієї поточної податкової діяльності суб'-

єктів податкової сфери, стосовно виду агропромис-

лової діяльності конкретного підприємства. При 

цьому контроль виступає як функція управління 

податковою діяльністю і одночасно – як функція 

управління підприємством в цілому. Тобто, контро-

люються, враховуються і регулюються не тільки 

поточні проблеми, труднощі і недоліки в податко-

вій діяльності підприємства. Але, перш за все здій-

снюється управлінський аналіз і прогноз їх наслід-

ків, розробляються на системному рівні попере-

джуючі і профілактичні заходи і програми, які 

надалі будуть враховані при коригуванні стратегії 

підприємства і політики подальшого економічного 

розвитку. 

Спочатку здійснюється аналіз діючої практики 

податкових виплат агропромислового підприємс-

Виручка від реалізації (ціна реалізації) товарів, робіт, послуг 

Чистий дохід (виручка) 

від реалізації 

Акцизний 

збір 

ПДВ 

Матеріальні витрати 

Фонд оплати праці 

Нарахування на фонд 

оплати праці 

Амортизація 

Податки, збори, подат-

кові платежі: 
- загальнодержавні - місцеві 

Інші складові собівар-

тості 

База оподатку-

вання акциз-

ним збором 

База оподаткування податком на 

прибуток громадян 

База оподат-

кування ПДВ 

База нарахування страхових 

пенсійних і соціальних зборів 

База оподаткування податком на 

прибуток підприємств 

Собівартість реалізованої 

продукції (робіт, послуг) 

Прибуток до оподаткування 



30 Znanstvena misel journal №43/2020 

тва. При цьому досліджуються розміри і склад по-

датків, зборів і інших обов'язкових платежів, які 

сплачує підприємство; з'ясовується наскільки ефе-

ктивного використання підприємством системи 

прямих і непрямих податкових пільг, можливості 

товарно-групової і регіональної диверсифікації дія-

льності; вивчається і розраховується вплив основ-

них чинників, що впливають на діяльність аграрних 

підприємств, на загальний рівень його податкових 

виплат. Аналізується вплив зовнішнього середо-

вища на розмір податкових платежів підприємства 

(грошової, фінансової, облікової, інвестиційної, ці-

нової політики держави, змін в податковій системі 

тощо) [6]. Потім здійснюється моніторинг аналогі-

чних підприємств стосовно податкових виплат і ви-

робничих показників.  

Результатом першого етапу розробки податко-

вої політики агропромислового підприємства є 

отримання інформації про поточний стан податко-

вих виплат цього підприємства, яка дає можливість 

визначити найвигідніший напрям подальшого під-

вищення ефективності його діяльності. 

Другий етап формування податкової політики 

підприємства пов'язаний з визначенням цілей, ос-

новних проблем оподаткування підприємства. При 

визначенні цілей розробки податкової політики фа-

хівцями, як правило, використовується метод побу-

дови дерева цілей, а саме, визначаються головні і 

проміжні цілі, що сприяють досягненню головної 

мети (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Основні етапи розробки ефективної податкової політики агропромислового підприємства 

 

На третьому етапі розробляються альтернати-

вні варіанти податкової політики підприємства з 

метою їх аналізу і обґрунтування. Для цього вста-

новлюється кількісна відповідність між поставле-

ними цілями і існуючими можливостями підприєм-

ства. Така оцінка здійснюється на основі створення 

матриці "мети-можливості". У разі невідповідності 

ресурсного забезпечення підприємства поставле-

ним цілям необхідно повернутися до другого етапу 

і скоригувати поставлені цілі. Результатом процесу 

узгодження відповідності цілей і можливостей під-

приємства є альтернативні варіанти податкової по-

літики підприємства і вибір найбільш оптималь-

ного з них. 
На четвертому етапі здійснюється оцінка ефе-

ктивності розроблених варіантів податкової полі-
тики підприємства і вибір найбільш оптимального 
з них. Перевірка ступеню реальності поставлених 
цілей і розробка варіантів податкової політики під-
приємства базується на системі узагальнюючих по-
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казників, до яких відносяться: податкомісткість ді-
яльності підприємства, коефіцієнт чистого прибу-
тку, коефіцієнт пільгового оподаткування, загаль-
ний коефіцієнт ефективності оподаткування[7]. 
Вважається, що найбільш оптимальним для агроп-
ромислового підприємства буде той варіант подат-
кових платежів, який при альтернативних напрямах 
його господарської діяльності забезпечить йому 
отримання максимально можливого чистого гро-
шового потоку як кінцевого результату діяльності, 
а не просто мінімізацію податків. 

Вибір варіанту податкової політики підприєм-
ства здійснюється за такими напрямами: можли-
вість отримання максимального чистого грошового 
потоку, час досягнення кінцевої мети, фінансова за-
безпеченість. 

П'ятий етап – організація і контроль реалізації 
розробленої податкової політики підприємства. На 
цьому етапі відбувається узгодження всіх заходів 
щодо реалізації вибраного варіанту податкової по-
літики, їх конкретизація за всіма рівнями управ-
ління, визначення послідовності їх виконання в ро-
зрізі виконавців і проміжку часу їх реалізації. 

Обґрунтовування податкової політики аграр-
ного підприємства також здійснюється у декілька 
етапів [8]. 

Перш за все, це виявлення напрямів господар-
ської діяльності агропромислового підприємства, 
які дозволяють мінімізувати податкові платежі за 
рахунок різних ставок оподаткування. 

По-друге, виявлення можливостей викорис-
тання передбачених українським законодавством 
прямих податкових пільг. Використання в процесі 
господарської діяльності системи наданих прямих 
податкових пільг дозволяє агарному підприємству 
значно знизити не тільки розміри податкових ви-
плат, але і зменшити базу оподаткування. При 
цьому можна досягти зменшення розміру ставок 
оподаткування, повного звільнення від сплати ок-
ремих податків, отримання податкового кредиту і т. 
ін. Найширший спектр цих можливостей надає си-
стема оподаткування прибутку підприємства. 

Всі прямі податкові пільги, залежно від мети їх 
надання і використання при формуванні податкової 
політики, можна умовно розділити на три групи:  

- податкові пільги, які надаються окремим ка-
тегоріям підприємств; 

- податкові пільги, які надаються за окремими 
видами діяльності або господарських операцій; 

- податкові пільги, які надаються при реалізації 
окремих груп товарів. 

Визначення можливостей зменшення бази 
оподаткування з врахуванням діючого порядку на-
рахування податків (використовування непрямих 
податкових пільг). Склад непрямих податкових 
пільг визначається всіма можливостями зменшення 
бази оподаткування підприємства. Підприємства 
аграрного сектору мають альтернативну можли-
вість формування бази оподаткування (за рахунок 
вибраної амортизаційної політики, проведення об-
лікової політики, політики інвестування тощо) [10].  

Висновок. Узагальнюючими якісними цілями 
формування податкового стимулювання розвитку 
агропромислового підприємства повинні бути: оп-
тимальне оподаткування, досягнення максимально 

можливої суми чистого прибутку з метою стабілі-
зації фінансового стану підприємства; стимулю-
вання зацікавленості працівників в результатах 
своєї роботи, забезпечення справедливого співвід-
ношення доходів власників підприємства і їх праці-
вників, формування ефективного співвідношення 
між засобами споживання і накопичення тощо. Ці 
цілі повинні бути реальними, конкретними за тер-
мінами виконання, відображати найважливіші на-
прями вдосконалення оподаткування підприємства, 
бути зрозумілими і легко піддаватися контролю 
при реалізації. Поставлені цілі конкретизуються, 
взаємно узгоджуються і кількісно визначаються у 
вигляді системи показників, що характеризують 
ефективність оподаткування підприємства, до яких 
воно прагне на певному проміжку часу. Податкове 
стимулювання потрібно націлити на регуляцію еко-
номічних процесів, створюючи площину податко-
вого сприяння виробництву продукції, послуг. Роз-
поділ доходів необхідно здійснювати об’єктивно, 
виключаючи зрівнялівку. Податкові заходи спря-
мовувати в основному на стимулюючі процеси еко-
номіки в національному господарстві, а не на напо-
внення бюджету податковими платежами. Прак-
тику підтримки збиткових підприємств аграрного 
сектору необхідно звести нанівець. 
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Аннотация 

В работе проведен анализ основных показателей социально-экономического развития Российской Фе-

дерации и Пермского края. Сделан вывод о сокращении численности населения и численности занятых в 

экономике. Проведен анализ денежных доходов населения и среднемесячной заработной платы. Сделано 

сопоставление показателей динамики финансовых результатов и инвестиций в РФ и Пермском крае. Про-

веден анализ внешнеторгового оборота. Сделано предложение по совершенствованию экономической по-

литики органов власти Пермского края. 

Abstract 

The paper analyzes the main indicators of socio-economic development of the Russian Federation and the 

Perm region. It is concluded that the population and the number of people employed in the economy are decreasing. 

The analysis of the monetary income of the population and the average monthly salary is carried out. A comparison 

of indicators of the dynamics of financial results and investments in the Russian Federation and the Perm region 

is made. The analysis of foreign trade turnover is carried out. A proposal was made to improve the economic policy 

of the authorities of the Perm region. 
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Введение. Социально-экономическое развитие 

регионов Российской Федерации в значительно сте-

пени зависит от внешних факторов: цен на экспорт-

ные и импортные товары, уровня государственной 

поддержки субъектов, темпов роста мировой эко-

номики и экономики страны. Существенное влия-

ние оказывают и внутренние условия: уровень 

управления государственными структурами, сло-

жившиеся условия производства и реализации про-

дукции, уровень доходов населения. Целью дан-

ного исследования является анализ социально-эко-

номического развития Пермского края. Для 

реализации поставленной цели предпринята по-

пытка решения задач:1) изучить основные показа-

тели социально-экономического развития региона; 

2)выявить сложившуюся динамику показателей; 

3)определить место Пермского края в экономике 

России. В работе использованы статистические ме-

тоды исследования.  

Основная часть. Развитие регионов, по мне-

нию Бабанова В.Н., предполагает переход от од-

ного состояния в другое, когда показатели соци-

ально-экономического развития улучшаются по ко-

личеству и качеству. Ведущим звеном процесса 

социально-экономического развития является раз-

витие экономики, главную роль в которой играет 

производство. Для развития требуются факторы 

производства, которые обладают высокой произво-

дительной способностью. Регионы должны обеспе-

чивать изменение потребления производственных 

факторов в направлении их производительной спо-

собности [1,с.110-116]. 

Анализ, проведенный Намуевой Л.В., показал 

рост межрегиональных контрастов в показателях 

социально-экономического развития. Развитие 

сельскохозяйственных регионов возможен только 

если аграрная сфера признана приоритетной отрас-

лью[3,с.94-100]. 

Зулпукаев А. и Карбекова А.Б. считают, что ос-

новными приоритетами развития регионов явля-

ются: координирование взаимодействия уровня 

управления экономикой на общегосударственном и 

региональном уровнях; определение эффективных 

направлений специализации региона с учетом его 

особенностей; подъем экономики депрессивных 

районов; освоение новых районов, богатых ресур-

сами; проведение единой социальной политики 

[2,с.97-103]. 

В Российской Федерации регионы имеют 

большое разнообразие по уровню доходов бюд-

жета, а значит и по возможности осуществления 

мероприятий развития экономики и социальной 

сферы. Недостаток бюджетной обеспеченности 

связан с особенностями демографической ситуа-

ции, наличием инфраструктуры, природными ре-

сурсами. Субъекты, нуждающиеся в государствен-

ной поддержке, получают помощь в виде дотаций, 

субвенций и субсидий [4,с.96-98].  

Внутренними источниками развития являются 

такие факторы производства как земля и трудовые 

ресурсы (табл.1). 
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Таблица 1 

Обеспеченность земельными и трудовыми ресурсами 

Показатели 

2010 г. 2018 г. 

Россия 
Пермский 

край 

Доля в 

РФ, в% 
Россия 

Пермский 

край 

Доля в 

РФ, в% 

Территория, тыс. кв. км. 17098,2 160,2 0,9 17125,2 160,2 0,9 

Численность населения, тыс. 

чел. 
142865,4 2633,6 1,8 146780,7 2610,8 1,8 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс. чел. 
67493,0 1304,8 1,9 71561,7 1155,6 1,6 

Численность безработных, 

тыс. чел. 
5544,2 116,7 2,1 3657,0 67,8 1,9 

(составлено автором по[5])  

 

Территория Пермского края составляет более 

160 тыс. кв. км и за анализируемый период не изме-

нилась. На Пермский край приходиться менее 1% 

территории Российской Федерации. Численность 

населения Пермского края сократилась с 2010 года 

по 2018 год на 22,8 тыс. человек, что вызвано не 

только демографической ситуацией в крае, но и ми-

грацией населения. Показатель среднегодовой чис-

ленности занятых в Пермском крае в 2018 году сни-

зился по сравнению с 2010 годом на 149,2 тыс. чел. 

В 2010 году в Пермском крае занятые в экономике 

составляли почти 50% от общей численности насе-

ления, что превосходило этот показатель по России 

в целом. В 2018 году данный показатель в регионе 

стал ниже среднего показателя по России. В каче-

стве положительно момента можно отметить сокра-

щения численности безработных, как России, так и 

в Пермском крае. Сократилась и доля Пермского 

края в численности безработных в РФ. 

Важным социальным показателем, характери-

зующим уровень жизни населения, являются до-

ходы, отраженные в таблице 2. 

Таблица 2 

Доходы населения в Российской Федерации 

Показатели 

2010 г. 2018 г. 

Россия 
Пермский 

край 

Доля в 

РФ, в% 
Россия 

Пермский 

край 

Доля в 

РФ, в% 

Доходы населения, млрд. руб. 32498,3 628,6 1,9 58162,4 901,5 1,5 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата, руб. 
20952,3 17438,3 Х 43723,7 35802,0 Х 

(составлено автором по[5])  

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 

доходы населения в Пермском крае за анализируе-

мый период выросли на 30%, тогда как в Россий-

ской Федерации - на 44%. Доходы населения вклю-

чают: заработную плату, социальные выплаты, до-

ходы от предпринимательства. Большую долю 

составляет заработная плата наемных работников. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в 

Пермском крае была ниже, чем в РФ в 2010 году на 

3514 рублей, в 2018 году данный разрыв увели-

чился до 7921 рубля. Если в России среднемесячная 

начисленная заработная плата увеличилась в 2,08 

раза, то в Пермском крае – несколько меньше. 

Об эффективности бизнеса свидетельствуют 

полученные доходы и инвестиции( табл.3). 

Таблица 3 

Финансовый результат и инвестиции в основной капитал 

Показатели 

2010 г. 2018 г. 

Россия 
Пермский 

край 

Доля в 

РФ, в% 
Россия 

Пермский 

край 

Доля в 

РФ, в% 

Сальдо финансового резуль-

тата, млрд. руб. 
6330,6 132,6 2,1 12400,3 141,6 1,1 

Инвестиции в основной ка-

питал, млрд. руб. 
9152,1 139,7 1,5 17595,0 238,0 1,4 

(составлено автором по[5])  

 

Рассматривая сальдо финансового результата, 

как разницу между полученной прибылью и убыт-

ками (без учёта малого бизнеса), можно сказать, что 

данный показатель в Российской Федерации за ана-

лизируемый период вырос почти в два раза. Рост 

данного показателя в Пермском крае составил 

только 6%. Это привело к тому, что доля в сальдо 

финансового результата Прикамья в РФ снизилась 

с 2,1% в 2010 году до 1.1% в 2018 году. Собствен-

ные ресурсы служат главным источником инвести-

ций. Инвестиции в России за период выросли в 1,9 

раза. Прирост инвестиций в Пермском крае не на 

много ниже, чем в РФ(в 1,7 раза). Следовательно, в 

регионе источниками инвестиций является не при-

быль предприятий, а заемные и привлечённые сред-

ства. 
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В условиях глобализации, развитие внешне-

торговой деятельности может оказывать суще-

ственное воздействие на социально-экономическое 

положение (табл. 4). 

Таблица 4 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации 

Показатели 

2010 г. 2018 г. 

Россия 
Пермский 

край 

Доля в 

РФ, в% 
Россия 

Пермский 

край 

Доля в 

РФ, в% 

Внешнеторговый оборот, 

млн. долл. США 
626,0 4,9 0,8 688,1 6,2 0,9 

-экспорт 397,1 4,3 1,1 449,6 5,4 1,2 

-импорт 228,9 0,6 0,3 238,5 0,8 0,3 

(составлено автором по[5])  

 

Внешнеторговый оборот РФ за период с 2010 

года по 2018 год вырос на 9%. Экспорт превышал 

импорт в 2010 году на 42%, в 2018 году – на 47%. 

Экспорт за период в РФ вырос на 11,7%, импорт - 

только на 4%. В Пермском крае за это же время 

внешнеторговый оборот вырос на 20%, т.е. больше, 

чем по стране в целом. Экспорт в Прикамье вырос 

на 21%, импорт – на 25%, что так же превышает об-

щероссийские показатели. В результате, доля 

Пермского края во внешнеторговом обороте Рос-

сии выросла на 0,1%, в т. ч. доля в экспорте выросла 

так же на 0,1%. 

Выводы. Материальной основой развития ре-

гиона является его территория и население. И если 

территория Пермского края за анализируемый пе-

риод осталась неизменной, то численность населе-

ния снизилась. Это привело к сокращению средне-

годовой численности занятых в экономике, при од-

новременном сокращении безработных. 

Сокращение численности работающего населения 

объясняется, в том числе тем, что среднемесячная 

заработная плата в Пермском крае ниже, чем в 

среднем по стране, что стимулирует трудоспособ-

ное население к переезду в другие регионы РФ. За 

анализируемый период денежные доходы населе-

ния Пермского края росли медленнее, чем в РФ в 

целом. Хуже, чем в стране в целом, в Пермском 

крае показатели роста финансового результата 

предприятий и размера инвестиций в основной ка-

питал. Однако в развитии внешнеторговых опера-

ций Пермский край превосходит по темпам страну 

в целом. Следовательно, можно утверждать, что 

экономика Пермского края более ориентирована на 

экспорт. Для сохранения данного преимущества, 

Пермскому краю необходимо сохранить свой тру-

довой потенциал, а для этого органам государ-

ственной власти необходимо создать условия для 

роста оплаты труда. 
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Анотація 
Стаття присвячена детермінації структури зовнішнього середовища в розрізі інститутів, які вплива-

ють на формування міжнародних торгівельно-економічних зв’язків аграрного сектору України. Розгля-

нуто підходи до розуміння сутності інституту та надано його визначення. Доведено, що структура інсти-

туційного середовища представлена 3 рівнями: глобальним, національним і корпоративним. Визначено 

типи інституції кожного рівня, розглянуто специфіку їх функціонування. Надано пріоритетні напрями 

співробітництва між ОЕСР та Україною. Представлено узагальнення основних завдання інституцій на на-

ціональному рівні.  

Abstract 
The article is devoted to the determination of the structure of the external environment in terms of institutions 

that influence the formation of international trade and economic relations of the agricultural sector of Ukraine. 

Approaches to understanding the essence of the institute are considered and its definition is given. It is proved that 

the structure of the institutional environment is represented by 3 levels: global, national and corporate. The types 

of institutions of each level are determined, the specifics of their functioning are considered. Priority areas of 

cooperation between the OECD and Ukraine are provided. The generalization of the main tasks of institutions at 

the national level is presented. 

Ключові слова: інститут, інституція, інституційне середовище, торгівельно-економічні зв’язки, агра-

рний сектор. 
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Постановка проблеми. Аналіз сучасного за-

кордонного досвіду показує, що провідні глобальні 

виробники високотехнологічних товарів не праг-

нуть виробляти кінцеві продукти тільки своїми си-

лами, а вважають за краще виробниче кооперу-

вання – розміщення виробничих замовлень на сто-

роні, вкладання коштів в логістику, створення 

глобальних коопераційних ланцюжків тощо. Вико-

ристання інструментів міжнародної виробничої ко-

операції є одним з факторів інноваційного зрос-

тання розвинених країн світу. І навпаки, країни, що 

знаходяться в умовах економічної ізоляції, не відрі-

зняються високим рівнем інноваційного розвитку. 

У зв'язку з цим, створення інституційних умов, що 

сприяють розширенню міжнародних торговельних 

зв'язків в аграрному секторі, є найважливішою 

складовою стратегії економічного зростання Укра-

їни. Розвиток міжнародних торівельно-економіч-

них відносин це унікальна можливість посилення 

конкурентних переваг країни, регіонів і окремих 

підприємств, розширення їхньої присутності на сві-

тових ринках. 

Отже, ефективність розвитку міжнародних то-

ргівельно-економічних відносин країни залежить 

від багатьох умов, в першу чергу, інституційних. 

Теоретичний аналіз вихідних положень, результа-

тів і висновків інституційної теорії показує, що ви-

користання в розвитку міжнародних торговельних 

зв’язків концепцій інститутів, норм і правил здатне 

обґрунтувати напрями найбільш раціонального ви-

користання фінансових ресурсів для модернізації 

виробництва і стійкого економічного розвитку. 

Отже питання дослідження інституційних засад 

міжнародних торговельних зв’язків України в агра-

рному секторі є своєчасними та актуальними. 

Необхідність вивчення зазначених питань під-

тверджується також тим, що найбільш поширені в 

світі форми створення спільних виробництв не зав-

жди підходять для України (через різні економіко-

політичні причин), тому істотну інституційну підт-

римку може надати координація міжнародної коо-

перації в регіональних утвореннях України. 

Слід зазначити, що інституційне середовище є 

найважливішим елементом в понятійному апараті 

сучасної інституційної економіки. Тому обґрунту-

вання інституційних засад міжнародних торгіве-

льно-економічних зв’язків України доцільно розпо-

чати з теоретичного визначення сутності та класи-

фікації інституцій на сучасному етапі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою інституціоналізму займалися як вітчи-

зняні, так і зарубіжні вчені, серед яких: А. Аузан 

[1], І. Бережной, А. Васіна, В. Вольчик [2], А. Гри-

ценко [3], Т. Желюк, Д. Норт [4], В. Мандибура [5], 

А. Мельник, Т. Попович, В. Тамбовцев [6], Ю. Тре-

щевский [7], Дж. Ходжонс [8] тощо. 
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Так, на думку одного із засновників сучасної 

інституційної економічної теорії, Д. Норта, інсти-

тут – це «правила гри в суспільстві або, точніше, 

придумані людьми обмеження, що спрямовують 

людську взаємодію в певне русло». Слід зазначити, 

що у своїх роботах він доповнює бачення економі-

чної сутності інституту, вказуючи, що «це правила, 

механізми, що забезпечують їх виконання, і норми 

поведінки, які структурують повторювані взаємодії 

між людьми» [4, c. 73]. Російський вчений В. Там-

бовцев стверджує, що «інститут це сукупність сан-

кціонованих правил в єдності з соціальним механі-

змом їх захисту» [6, c. 25]. Тобто інститут як по-

няття має включати такі елементи, як правила 

поведінки економічних агенті та правила поведінки 

гарантів виконання правил. Разом з тим А. Аузан не 

розрізняє в рамках інституціональної концепції ка-

тегорії «правило» та «норма», вважаючи їх синоні-

мічними. Професор стверджує, що інститут – це су-

купність, що складається з правила або декількох 

правил і зовнішнього механізму примусу індивідів 

до виконання цього правила [1, c. 23]. 

Українські вчені А. Васіна, Т. Желюк, А. Ме-

льник, Т. Попович під інституційним середовищем 

розуміють чіткий упорядкований набір інститутів, 

що визначають рамкові умови функціонування й 

розвитку економічних суб’єктів. При цьому інсти-

тути визначають, як сукупність формальних і нефо-

рмальних норм та правил, які регулюють поведінку 

людей в певній сфері діяльності [9]. 

Цілі статті. Розробка структури інститутів зо-

внішнього середовища, які формують торгівельно-

економічні зв’язки аграрного сектору України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Узагальнення різних точок зору щодо визначення 

сутності поняття «інститут», дозволяє виявити такі 

складові елементи, як: суб'єкти застосування інсти-

туту; умови застосування інституту; опис набору 

дій, які суб'єктам необхідно виконати; покарання за 

порушення цих дій; перелік гарантів виконання ін-

ституту. 

Слід зазначити, що система інститутів досить 

складна, тому представляється необхідним розгля-

нути їх класифікацію. Так, структурування інститу-

тів на формальні та неформальні було здійснено ві-

домим американським економістом, лауреатом Но-

белівської премії з економіки т Д. Нортом. 

Класифікація за критерієм «гарант» пояснюється 

тим фактом, що інституційне середовище характе-

ризується сукупністю формальних норм, правил, 

процедур і неформальними інститутами. При 

цьому дуже часто неформальні інститути мають 

більш високу пріоритетність по відношенню до фо-

рмальних. 

Інший російський вчений В. Тамбовцев пропо-

нує класифікувати інститути по витратах зміни: 

поведінкові (надконституційні) – усталені ло-

кальні традиції і звичаї жителів міста;  

політичні (конституційні) – правила обрання / 

призначення представників органів місцевого і гро-

мадського самоврядування; 

економічні – інститути, які регулюють підпри-

ємницьку діяльність і формують інвестиційний клі-

мат; інститути розвитку соціальної сфери міста; ін-

ститути системи місцевих фінансів; інститути, що 

забезпечують розвиток міської інфраструктури; ін-

ститути, що формують умови для підвищення тури-

стичної привабливості і розвитку туризму на тери-

торії міста; інші економічні інститути. 

За способом виникнення класифікують інсти-

тути на запозичені, спроектовані та ті, що спон-

танно виникли. У своїй роботі А. Гриценко розріз-

няє інститути за сферою спрямування: техніко-тех-

нологічні, соціально-економічні та ідеологічні [3, с. 

95]. Доповнює таку класифікацію О. Бєляєв [10, 

c.168], який пропонує класифікувати інститути не 

тільки за сферою діяльності (економічні, політичні, 

релігійні, культурно-соціалізаційні інститути), але 

й за кількістю виконуваних функцій (моно- та полі-

функціональні утворення) та за характером цільо-

вих функцій (нормативно-орієнтувальні, церемоні-

ально-символічні, ситуаційно-конвенційні).  

В контексті дослідження соціальноекономіч-

них систем розділяє інститути В. Якубенко [11, с. 

22], виокремлюючи функціональне наповнення їх 

змісту: соціологічні (проявляється в соціалізації та 

суспільному визнанні певних явищ і процесів); пра-

вові (легітимізація колективно сформованих пра-

вил і процедур з наступним їх організаційним та 

правовим оформленням); економічні (специфікація 

та формалізація виробничих відносин, пов’язаних 

із створенням та розподілом додаткової вартості); 

соціопсихологічні (орієнтація на поведінкові аспе-

кти та соціальне підґрунтя людської продуктивної 

активності).  

На думку І. Бережного та В. Вольчик [2], інсти-

туційне середовище доцільно розділити на три 

групи: 1) інститути вищого порядку (інституційне 

середовище) – визначають напрямок розвитку еко-

номічної системи; 2) інститути першого порядку 

(власність, етичні та правові норми); 3) інститути 

другого порядку (ринок цінних паперів, фонди со-

ціального страхування, фінансово-банківська сис-

тема тощо). 

Практичною з точки зору дослідження струк-

тури аграрного сектору є класифікація, яка запро-

понована В. Мандибурою. Вона виділила владно-

організаційні інститути (інститут державної влади, 

інститут регіональної влади, політичні інститути); 

базисно-господарські та функціонально-економічні 

системні інститути (інститут власності, інститут 

підприємництва, інститут ціноутворення, інститут 

конкуренції, інститут угод, інститут праці, фінан-

сово-кредитний інститут); господарсько-асоціати-

вні інститути (особисті господарства населення, 

фермерські господарства, сільськогосподарські 

підприємства); асоціативно-соціальні інститути 

(партії, профспілки, громадські об'єднання, громад-

ські організації) [5, с. 107]. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що агра-

рний сектор представлений галузями рослинництва 

та тваринництва, який є цілісним комплексом, як 

слушно зазначають автори [12], пов'язаний з приро-
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дними умовами, ресурсами, технічними можливос-

тями та персоналом. Тому ефективність діяльності 

підприємств даної сфери пов'язана саме з коопера-

цією, що передбачає використання продуктів однієї 

галузі в іншій. Міжнародні торгово-економічні від-

носини в даній сфері представлені переважно екс-

портно-імпортною діяльністю в торгівлі товарами 

та окремими проектами науково-технічного парт-

нерства. Тому досліджуючи сучасний стан існую-

чих міжнародних торгово-економічних зв’язків Ук-

раїни в аграрному секторі, слід зазначити, що Укра-

їна має експортну спеціалізацію та значний 

потенціал розвитку сільського господарства. Так, в 

контексті поглиблення зони вільної торгівлі із «за-

хідом» торгівля сільськогосподарською продук-

цією з ЄС набувала особливого значення. Про це 

свідчить звіт Єврокомісії, в якому зазначається, що 

в травні 2019 року Україна стала лідером серед 

країн світу за обсягами зростання експорту сільсь-

когосподарської продукції до країн Євросоюзу [12]. 

Слід зазначити, що набуття членства в СОТ 

(2008 р.) надало можливість Україні використову-

вати переваги світової торгівлі та гарантувати віт-

чизняним сільгоспвиробникам міжнародно-право-

вий захист від недобросовісної конкуренції на сві-

товому та регіональних ринках. 

Зокрема, це стосується отримання національ-

ними підприємствами вільного, недискримінацій-

ного доступу до світового ринку конкурентоспро-

можної сільськогосподарської продукції, стимулю-

вання технологічного оновлення та переозброєння 

національного виробництва відповідно до світових 

стандартів, можливості застосування при вирі-

шенні торговельних спорів механізму врегулю-

вання суперечок, передбаченого нормами СОТ, а 

також інтеграції ряду підприємств у світові техно-

логічні ланцюги. 

З огляду на важливість структуризації інститу-

ційного забезпечення розвитку міжнародних торгі-

вельно-економічних зв'язків було запропоновано 

логіко-структурну схему, яка відображає будову ін-

ституційного середовища розвитку міжнародних 

торгівельно-економічних зв'язків в аграрному сек-

торі (рис. 1). Опис інститутів на глобальному рівні 

надано в роботі [13].  

Впливовою міжнародною організацією з пи-

тань розвитку міжнародних економічних відносин 

є ОЕСР (Організація економічного співробітництва 

та розвитку). Уряд України ефективно співпрацю-

вав з ОЕСР у рамках виконання Євразійської про-

грами конкурентоспроможності, а власне проекту 

«Стратегія секторної конкурентоспроможності для 

України». Поглибленню співробітництва сприяли 

також проведення ОЕСР регулярних експертних 

оглядів, які мають прикладне значення через реко-

мендаційний характер висновків. Так, огляд аграр-

ної політики було здійснено у 2009 р., а огляд сек-

торної конкурентоспроможності України, в тому 

числі в галузях сільського господарства і зеленої 

економіки – у 2011 р. Пріоритетними напрямами 

співробітництва між ОЕСР та Україною залиша-

ються [14]:  

боротьба з корупцією – наближення України 

до антикорупційних стандартів ОЕСР, впрова-

дження рекомендацій ОЕСР щодо запобігання ко-

рупції, імплементація заходів Стамбульського 

плану дій; 

державне управління та урядування – підтри-

мка реформ у сфері державного управління, підви-

щення якості оподаткування та управління внутрі-

шніми ресурсами, поглиблення регуляторної рефо-

рми, покращення якості управління публічними 

фінансами, підтримка екологізації економіки Укра-

їни та розвиток контролю за використанням водних 

ресурсів, розвиток освіти; 

економічна політика – розвиток конкуренції, 

реформа державних підприємств, підтримка інвес-

тицій і конкурентоспроможності, розвиток малого і 

середнього підприємництва (МСП) та інновацій, 

підтримка та просування експорту, підвищення га-

лузевої продуктивності економіки, підвищення 

якості статистики. 

Важливим інституціями розвитку міжнарод-

них торговельно-економічних відносин на націона-

льному рівні є: Департамент міжнародного торго-

вельно-економічного співробітництва та європей-

ської інтеграції (ДМТЕСЄІ) при Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі України та Депар-

тамент міжнародного співробітництва при Мініс-

терстві аграрної політики та продовольства Укра-

їни. Слід зазначити, що діяльність ДМТЕСЄІ спря-

мована на розроблення пропозицій та здійснення 

заходів щодо формування та реалізації державної 

зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної 

політики з питань розвитку торговельно-економіч-

ного співробітництва та захисту інтересів України 

в торговельно-економічних відносинах з іншими 

країнами. В Міністерстві аграрної політики та про-

довольства України за розвиток міжнародних тор-

гово-економічних відносин відповідає Департа-

мент міжнародного співробітництва, який займа-

ється переважно питаннями реалізації державної 

аграрної політики у сфері міжнародних економіч-

них відносин, беру участь у розробці пропозицій 

щодо ефективного міжнародного співробітництва, 

підтримки експорту вітчизняної сільськогосподар-

ської продукції тощо. Більш повний перелік голов-

них завдань даних державних інституцій подано в 

табл. 1.  
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Так, з метою систематизації процесу підгото-

вки Спільні міжурядові комісії з питань співробіт-

ництва (СМК), проведення зустрічей співголів і Се-

кретаріатів в 2018 році Урядом України було прий-

нято постанову «Про внесення змін до Положення 

про Українську частину Спільної міжурядової ко-

місії з питань співробітництва». 

Узагальнений аналіз проведених засідань 

СМК у 2018 р., дозволяє зробити наступні висновки 

щодо розвитку торговельно-економічних зв’язків у 

аграрному секторі [15]:  

Індія очолює ТОП-5 найбільших покупців ук-

раїнської агропродукції у 2018, куди було експор-

товано харчових та аграрних товарів на суму понад 

$1,85 млрд., що складає 9,9% українського сільсь-

когосподарського експорту; 

 

Таблиця 1 

Узагальнення головних завдань інституцій на національному рівні 

Основні за-

вдання 

Департамент між-народ-

ного співро-бітництва 

(Міні-стерство аграрної 

політики та продо-вольс-

тва України) 

Департамент міжна-

родного торговельно-

економічного співробі-

тництва та європейсь-

кої інтеграції 

Департамент регулювання зо-

внішньоекономічної діяльно-

сті 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Основні фун-

кції 

формування та реалізація 

державної аграрної полі-

тики у сфері міжнародних 

економічних відносин за-

хист інтересів вітчизняних 

товаровиробників сільсь-

когосподарської продукції 

на зовнішньому ринку 

забезпечення торгі-ве-

льно-економічного 

співробітництва; моні-

торинг торговельно-

еко-номічних відносин 

України та ЄС; забез-

печення і координація 

виконання українською 

стороною зобов'язань за 

міжнародними догово-

рами України з ЄС в то-

рговельно-економічній 

сфері 

забезпечення видачі індивідуа-

льних ліцензій на здійснення 

резидентами майнових інвес-

тицій за межами України; 

ведення обліку іноземних ком-

паній, які застосовують до Ук-

раїни обмежувальну ділову 

практику; 

аналізу розрахунків за зовніш-

ньоекономічними операціями 

Розробка 

пропо-зицій з 

питань 

реалізації ефективного 

міжнародного співробіт-

ництва у сфері сільського 

господарства; 

підтримки експорту вітчи-

зняної продукції АПК 

оптимізації та поліп-

шення багатосторон-

ньої та двосторонньої 

торговельної співпраці 

та нових форм економі-

чного співробітництва з 

іноземними державами 

вдосконалення або прий-няття 

нових законодавчих і нормати-

вно-правових актів стосовно 

механізмів державного регу-

лювання зовнішньоекономіч-

ної діяльності в Україні; забез-

печення функціо-нування сис-

теми нетариф-ного 

регулювання зовні-шньоеко-

номічної діяльності 

Форму-вання 

та реалізація 

заходів, спря-

мованих на 

розвиток двосто-роннього 

та багато-стороннього 

співро-бітництва у сфері 

сільського госпо-дарства з 

іншими державами 

розвиток договірних ві-

дносин з питань еконо-

мічного, торговель-

ного та секторального 

співробітництва між 

Україною та ЄС 

запровадження ліцензування і 

квотування у сфері зовнішньої 

торгівлі 

Участь 

в роботі міжурядових ко-

місій з питань торгове-

льно-економічного співро-

бітництва 

у формуванні та реалі-

зації державної полі-

тики багатосто-рон-

нього та двосто-рон-

нього співро-бітництва; 

у розробленні та/або 

підготовці до підпи-

сання двосторонніх 

угод з питань торгове-

льно-економічного 

співробітництва 

 

Угода про 

асоціацію 

між Украї-

ною та ЄС 

координація в межах ком-

петенції виконання захо-

дів, що випливають із зо-

бов’язань, взятих Украї-

ною у рамках Угоди 

моніторинг виконання 

Угоди в торговельно-

економічні сфері в час-

тині відповідальності 
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Індонезія у 2018 році – найбільший імпортер 

української пшениці на світовому ринку; 

Туреччина є третьою у ТОП-20 переліку перс-

пективних ринків для експорту української продук-

ції відповідно до Експортної стратегії України; 

Україна включена до Стратегічного документу 

Хорватії – Національної Стратегії Хорватії щодо 

розвитку співробітництва 2017 – 2021 рр, що вказує 

на перспективні та стабільні торговельно-економі-

чні відносини;  

Корея є одним з основних торговельних парт-

нерів України у Азіатсько-Тихоокеанського регі-

оні, за обсягами товарообігу у 2018 році посіла 5-е 

місце серед країн регіону. Окрім цього, корейські 

компанії зацікавлені в налагодженні виробництва в 

Україні, реалізації інвестиційних проектів саме у 

сфері сільського господарства транспорту, енерге-

тики та промисловості; 

Катар залежить від імпорту сільськогосподар-

ської продукції, оскільки сільське господарство 

країни задовольняє потреби населення на 10%. 

Тому країна зацікавлена в імпорті молока, рису, 

яєць, мінеральної води та багатьох інших базових 

харчових продуктів. 

Слід зазначити, що пріоритетними напрямами 

обговорення в 2018 р. були: торгівля та інвестиції, 

енергоефективність, транспорт та інфраструктура, 

агропромисловий комплекс, промисловість, ту-

ризм. Це ще раз підтверджує своєчасність даного 

дослідження та актуальність питань розвитку між-

народних торговельно-економічних відносин в аг-

рарному секторі.  

Якщо проаналізувати досягнення та оцінити 

рівень домовленостей, слід зазначити, що в кон-

тексті розробки плану заходів конкретизовано на-

прями подальшого розвитку міжнародних торгове-

льно-економічних відносин та підтверджена готов-

ність щодо реалізації спільних довгострокових 

проектів у сферах, що становлять взаємний інтерес. 

Отже, СМК є діючим інструментом, за допо-

могою якого держава може посилити просування 

продукції національних виробників на зовнішніх 

ринках та інтенсифікувати залучення іноземних ін-

вестицій в економіку країни. 

Діяльність іншої бізнес-асоціації, а саме Укра-

їнського клубу аграрного бізнесу, охоплює практи-

чно всі процеси ведення бізнесу в АПК, що сприяє 

підвищенню ефективності роботи аграрних компа-

ній. 

Основними завданнями Української аграрної 

конфедерації, які відноситься до громадських 

об’єднань є: сприяння вдосконаленню законодавчої 

і нормативної бази в агропромисловій сфері з ура-

хуванням міжнародного досвіду; сприяння розро-

бці та впровадженню стандартів якості в агропро-

мисловій сфері України; сприяння у формуванні та 

реалізації політики в агропромисловій сфері; уч-

асть у сфері реформування аграрного сектору Ук-

раїни; співпраця з міжнародними організаціями та 

благодійними фондами. 

Аграрний союз України є потужною громадсь-

кою організацією АПК, метою функціонування 

якої є захист прав та інтересів аграріїв у державних 

та міжнародних структурах, нарощування виробни-

цтва сільгосппродукції та поліпшення її якості. 

Пріоритетними напрямами діяльності 

НАСДСУ (Національної асоціації сільськогоспо-

дарських дорадчих служб України) є: сприяння 

прибутковій діяльності сільськогосподарських під-

приємств та підвищенню рівня життя сільського на-

селення; сприяння провадженню освітньої діяльно-

сті для сільськогосподарських товаровиробників; 

сприяння розвитку зовнішніх зв’язків членів Асоці-

ації з міжнародними організаціями та партнерами; 

представництво та захист законних прав та інтере-

сів членів Асоціації. 

Аграрні компанії та фермерські господарства 

також відіграють важливу роль у формуванні сіль-

ськогосподарського ринку України, та відповідно 

налагодженні торгівельних зв'язків з іншими краї-

нами. 

Висновки. Таким чином, зовнішньоторгове-

льні взаємини між країнами, обсяг торгового обо-

роту безпосередньо впливають як на рівень розви-

тку економіки держави в цілому, так і на співпрацю 

в інших сферах і розширення впливу країни на сві-

товій арені. Слід зазначити, що уряд України з ме-

тою збільшення експортних можливостей вітчизня-

них товаровиробників та захисту економічних інте-

ресів держави на зовнішніх ринках проводить 

ефективну роботу, яка спрямована на реалізацію 

переваг членства України у СОТ, та здійснює акти-

вну зовнішньоторговельну політику шляхом участі 

нашої країни у багатосторонніх торговельних пере-

говорах. Тому, аналіз міжнародних торговельно-

економічних відносин, якому присвячений наступ-

ний розділ дослідження дозволить виокремити най-

більш сприятливі сегменти взаємодії, визначити 

пріоритетні напрямки розвитку відносин під впли-

вом інтеграційних процесів. 
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Аннотация 

В данной статье мы собрали научно-статистические данные об анатомии корневых каналов, класси-

фицированные по возрастным группам и морфологическими изменениями в них, что позволило нам де-

тально разобрать эндодонтические аспекты инструментарии и лечения корневых каналов. 

Abstract 

These article have a lot of scientific data about anatomy of root canals. Data classified for age groups and 

change of morphology that helped us disassemble in detail endodontic aspects of instrumentation and treat of root 

canals. 

Ключевые слова: корневой канал, перешеек, дебрис, МБ2, ирригация, конусно-лучевая компьютер-

ная томограмма, лечение корневых каналов в соответствии с возрастом, анатомия корневых каналов в со-

ответствии с возрастом, лечение корневых каналов в постоянных зубах, лечение старческих корневых ка-

налов, лечение детский корневых каналов. 

Keywords: root canal, istmus, debris, mesiobuccal second canal, irrigation, cone beam computed tomogra-

phy, age-related root canal treatment, age-related root canal morphology, permanent root canal treatment, geriatric 

root canal treatment, pediatric root canal treatment. 

 

Корневой канал зуба - это пространство в 

корне зуба, начинающееся от пульповой камеры и 

заканчивающееся отверстием в области верхушки 

корня (И.В. Гайворонский, 2005) [1]. 

Каждый корневой канал стандартизирован и в 

тоже время различен по своей морфологии. Он не 

повторяется в природе дважды, но его все же 

можно классифицировать. На протяжении многих 

веков и всего развития эндодонтии попытки приот-

крыть завесу тайны морфологии корневых каналов, 

год от года добавляли все новые научные данные, 

формируя целую науку – эндодонтию . [2] 

На сегодняшний день, эндодонтическое сооб-

щество пользуется классификацией корневых кана-

лов, предложенной итальянским профессором Вер-

туччи. [3] Классификация постоянно обновляется и 

дополняется. [4] 



Znanstvena misel journal №43/2020 43 

 
Рис.1 Варианты анатомии корневых каналов [8] 

 

В работе была использована классификация 

возрастов по ВОЗ. Но своей работе мы модифици-

ровали классификацию Всемирной Организации 

Здоровья, поместив пациентов пожилого и старче-

ского возраста в одну группу. Группы классифика-

ций были обозначены, как: молодые пациенты (18-

44 лет), пациенты среднего возраста (45-60 лет), па-

циенты пожилого и старческого возраста (61-90 

лет). 

Молодые пациенты (18-44 лет) 

Из анатомии каналов молодых пациентов 

можно выделить следующее, что апикальная дельта 

не разветвлена, их корневые каналы в подавляю-

щем большинстве лишены перешейков (истму-

сов)[5][6], а сам канал как правило один, имеет 

длинную и овальную , реже круглую форму [4], а 

апикальная дельта не разветвлена.[7] Кальцифика-

ция в этой группе встречается только в зубах, ранее 

подвергшихся травме. 

Эти выводы о морфологии корневых каналов, 

также подтверждены и другими исследователями 

[4] (рис.2). 

 
Рис.2 Вероятность встречи второго мезиобуккального канала в разные возрастные периоды. S1-

единственный канал от пульпарной камеры до апекса [4]. 
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Разумеется, что в данной группе процессы про-

текают быстро, в следствие чего начинают форми-

роваться новые каналы. Например, неравномерная 

кальцификация, следующая в мезио-буккальном 

направлении, в широких овальных каналах моля-

ров, приводит к тому, что появляется второй мезио-

буккальный (МБ2) в верхних и срединный мезиаль-

ный канал (СМК) в нижних.[8][9][10] 

В аспекте ирригации корневых каналов моло-

дых пациентов, приоритет отдаётся активной уль-

тразвуковой ирригации, поскольку она отлично ра-

ботает в широких и прямых каналах, снижая риск 

случайной перфорации стенки корневого канала 

[11]. 

Пациенты среднего возраста (45-61 лет) 

У лиц среднего возраста анатомия корневых 

каналов смешанная. [5] 

Стоит отметить, что ключевой особенностью 

этой группы является перешеек (истмус), по срав-

нению с другими возрастными группами [12] 

(рис.3). Наличие перешейков имеет немало важный 

клинический аспект, ведь перешейки представляют 

трудность при обработке корневых каналов, так как 

в них скапливается дентинный дебрис (рис 3,4), ко-

торых затем может вызывать апикальных перио-

донтит [13], поэтому нужно быть особенно внима-

тельным, работая с девитальными случаями [14]. 

Также стоит отметить, что у лиц среднего воз-

раста разветвлённая апикальная дельта встречается 

намного чаще, чем у лиц юных и пожилых [7]. 

Но, начиная с 40 лет и больше корневые ка-

налы полностью разъединяются [15], поэтому пере-

шеек (истмус) встречается реже, по сравнению с 

другими возрастными группами. К 50 годам коли-

чество перешейков не превышает 17% [17]. 

Рекомендуют использовать NiTi инструменты 

при обработке каналов какой группы, так как они 

чаще, чем других группах имеют изгибы. При обра-

ботке овальных каналов можно использовать ин-

струменты типа Self-Adjusting File или XP-Endo 

Finisher (рис.5). 

 
Рис.3 Остатки дентинного дебриса в разветвленной системе коневых каналов после обработки машин-

ными инструментами. [13] 
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Рис.4 Аксиальные срезы зубов после препарирования корневого канала. Видны остатки дентинного де-

бриса в области перешейков. [13] 

 

 
Рис.5 Обработка корневых каналов в зависимости от возраста пациента. [16] 

 

Старший и пожилой возраст (61-90 лет) 

У пациентов старшего возраста кальцификация превалирует. Она идет неравномерно, начиная с ко-

ронковой части [17] вследствие чего каналы также не могут быть найдены [18] (рис.6). До 13% вторых 

мезиобуккальных каналов (МБ2) кальцифицировались.  
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Рис.6 На левой фотографии фигурой обозначен участок кальцификации второго мезиобуккального ка-

нала [18]. 

 

Кроме того в исследовании бразильских докторов, исследовавших конусно-лучевые компьютерные 

томограммы пациентов разного возраста, пришли к выводу, что в возрастной группе от 51-70 лет МБ2 

находили значительно реже, вследствие его кальцификации [19] (рис.7).  

 

 
Рис.7 Вероятность нахождения второго мезиобуккального канала в группе пациентов старшего и по-

жилого возраста. [19] 

 

Облитерация и сужение корневых каналов 

встречаются наиболее, поэтому в аспекте иррига-

ции корневых каналов в данной возрастной группе 

рекомендуется применять звуковую ирригацию 

(агитацию). Она менее эффективна в широких и 

прямых каналах, но более в узких и искривлённых 

показывает хорошие результаты [20][21]. 

Наиболее высокий процент клинического вы-

здоровления наблюдался в группе пациентов пожи-

лого возраста [22][23]. Это факт объясняется не-

сколькими причинами. Первая и основная – обли-

терация (касификация), и как следствие 

запечатывание устьев корневых каналов [24]. Вто-

рая – уменьшение количества дентинных трубочек 

[25] и сужение их диаметра, в результате этого, 

микроорганизмы не могут попасть внутрь и вы-

звать реконтаминацию. [26] 

Корневые каналы этой возрастной группы 

также рекомендуют обрабатывать, как в группе па-

циентов среднего возраста, но обязательно начиная 

с ковровой дорожки стальными инструментами. 

[15] 

К сожалению, возникает и другая проблема, 

характерная для этой возрастной группы – это по-

явление вертикальной трещины корня [27]. 
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Кроме того, скорость нарастания трещин в 

«старом» кальцифицированном дентине в 100 раз 

больше, чем в «молодом» [28]. Этому также можно 

сопоставить с тем, что пожилые пациенты, чаще, 

чем молодые, подвергались удалению зубов, после 

лечения корневых каналов. 

Вывод 

Данная статья позволяет, используя знания о 

возрастной морфологии и анатомии корневых кана-

лов, различные методы диагностики, а также досто-

верные научные данные; наиболее детально оце-

нить клиническую ситуацию и прогноз зуба вра-

чом-стоматологом, а также подобрать методики 

работы в корневых каналах в соответствие с воз-

растной группой пациента, индивидуальными осо-

бенностями анатомии канало-корневой системы 

зуба, и добиться клинического успеха. 
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